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• Gode IT-kundskaber generelt set
• Gode engelske kundskaber, idet du har ugentlig kontakt til Priva 
• Gode lederevner/ledererfaringer (dog ikke et krav)
• Er udadvendt og er god til at ”tune” dig ind på kundens behov
• Er god til at holde flere bolde i luften på samme tid

KAN DU GENKENDE DIG 
SELV I STILLINGEN?

Vi søger en CTS-tekniker eller 
maskinmester med teknisk flair  

ARBEJDSSTED

Vi har forrygende travlt hos Vitani Building Control og søger derfor en 

ny kollega, der vil komme til at arbejde tæt sammen med Anders Nebel 

Jørgensen, daglig leder og driftsansvarlig. I stillingen vægtes selvstændighed 

og ansvarlighed højt, idet du vil få ansvaret for at udrulle intelligente løsninger 

til nye såvel eksisterende slutkunder i samarbejde med vores partnere. Vitani 

Building Control udbyder, som de eneste på det danske marked, Priva BMS-

systemer med prædiktive cloudløsninger. Priva er et hollandsk firma, der er 

førende indenfor cloudbaserede intelligente løsninger.

VI TILBYDER EN MASSE FAGLIGE UDFORDRINGER OG ANSVAR

Kunne du tænke dig at være med til at føre den næste generation af Kunne du tænke dig at være med til at føre den næste generation af 

bygningsautomatik ud i markedet i samarbejde med et stærkt team og et stærkt bygningsautomatik ud i markedet i samarbejde med et stærkt team og et stærkt 

partnernetværk? Og brænder du ligeledes for energioptimering, CO2-reduktion og partnernetværk? Og brænder du ligeledes for energioptimering, CO2-reduktion og 

den grønne omstilling, så er det muligvis dig, vi søger.den grønne omstilling, så er det muligvis dig, vi søger.

DIN PROFIL
Din baggrund kan være: CTS-tekniker, maskinmester med praktisk baggrund, 

elektriker, ventilationstekniker eller også har du en anden baggrund, 

der understøtter opgaverne indenfor bygningsautomation mv. Det helt 

afgørende for at kunne bestride stillingen er, at du har anlægsforståelse og 

dermed ved hvordan varme og ventilation virker – med andre ord skal du 

kunne ”se” bygningen for dig og vide hvordan denne kan styres.

Krav til stillingen:

Vi søger en person fra Midt-Vestjylland, men det ikke et krav, idet 

arbejdsstedet er fleksibelt. Vitani har hovedkontor i Viborg. 

OM VITANI
Vitani A/S blev grundlagt i 2003 og er siden da vokset støt til i dag at bestå 

af 3 forretningsområder hhv. Vitani Security, Vitani Building Control og Vitani 

Energy Systems. Vitani Building Control har over 30 års erfaring med CTS-

anlæg fra Priva og besidder dermed en dybdegående viden samt stærke 

og unikke kompetencer indenfor CTS-anlæg fra det hollandske firma. Du 

bliver en del af en virksomhed, der er i sund vækst og har et uformelt og 

dynamisk arbejdsmiljø. Vi er en virksomhed hvor innovation og høj faglighed 

er i højsæde og derved er vi gode til at sparre med hinanden og udnytte 

hinandens kompetencer på tværs af forretningsområderne.

Vi ønsker stillingen besat 
snarest muligt og afholder 
derfor løbende samtaler

Send os din ansøgning og CV 
allerede i dag 

Vil du høre mere om 
stillingen? Så ring til Anders 
Jørgensen på 40 18 71 12
eller 
Lars Kornbek på 30 32 19 81

job@vitani.com

Som person er du selvstændig og har personlig gennemslagskraft. Du er 

struktureret, tillidsskabende og evner derudover at skabe seriøse relationer og 

loyalitet hos dine omgivelser. Med din gejst og positive tilgang i dagligdagen 

brænder du for at agere i en virksomhed, hvor vi sætter alt ind på altid at løse 

kunders individuelle behov.

http://www.vitani.com

