Elektroverkstaden AB – Servicetekniker
Elektroverkstaden strävar efter att erbjuda marknadens mest högkvalitativa service/försäljning av elektromekaniska
maskiner, konsultation vid nyinstallation och ombyggnationer av maskiner och anläggningar.
Med många års erfarenhet, specialkompetens och bästa möjliga service tillhandahåller vi lösningar inom elektromekanik,
elmotorer, frekvensomriktare, fläktar, kompressorer, pumpar och lantbruksservice.

Elektroverkstaden – summan av kunskap, kompetens och service
..............................................

Nu utökar vi vårt team med ytterligare en kollega!
Är du intresserad av att jobba på ett serviceföretag där du är viktig? Du får vara med och påverka samt utveckla
”Sveriges bästa Elektromekaniska verkstad” där dina insatser uppmärksammas och premieras.
Bli en av oss!
På Elektroverkstaden är vi ett härligt gäng proffs med högt i tak och nära till skratt.
Vi erbjuder ett kreativt och omväxlande arbete tillsammans med trevliga kollegor där vi är måna om att alla
trivs med sitt jobb och på arbetsplatsen.
I din roll som Servicetekniker inom mekaniska arbeten hos Elektroverkstaden arbetar du huvudsakligen med
service av:
•
•
•
•
•
•
•

Elmotorer
Pumpar
Växlar
Kompressorer
Lantbruksservice
Industriservice
Förebyggande underhåll

På ett professionellt sätt utgår vi från kundens behov. Vi lägger stor vikt vid eget ansvar och flexibilitet för att
erbjuda en hög servicegrad. Arbetet utförs både på vår verkstad och på plats ute hos våra kunder.
Vi samarbetar med välkända varumärken.
Egenskaper och krav
• Gymnasieutbildning inom el/automation/teknik/fordon.
• Yrkeserfarenhet från mekaniska arbeten.
• Vissa kunskaper inom el/elinstallation.
• B-körkort och It-vana.
• Flexibel, ansvarstagande och serviceinriktad person som tycker om att träffa kunder,
har lätt för att samarbeta och har en hög social kompetens.
Företaget arbetar med ständiga förbättringar och du kommer vara en del av kvalitets- och
miljöledningsarbetet.
Heltid. Tillsvidare enligt överenskommelse.
Fast lön enligt överenskommelse.
Arbetsgivare:
Elektroverkstaden AB, Propellervägen 7, Kalmar
www.elektrov.se
Kontaktperson:
Mats Magnusson, Servicechef
mats.magnusson@elektrov.se
Skicka CV och personligt brev tillsammans med ansökan senast xxx, intervjuer sker löpande så tjänsten kan
tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss
därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

