Platsannons: Servicetekniker & Verkstadsansvarig
Vår nuvarande verkstadsansvarige har tyvärr pga sjukdom tvingats sluta jobba med servicearbeten.
Vi söker därmed en ny servicetekniker och verkstadsansvarig, som kan ta ansvar för vår verkstad.
På sikt kan det eventuellt även komma visst personalansvar då vi växer och utvecklas.
Du ska vara en glad & positiv, noggrann, ordningsam, ambitiös och driven person . Du ska kunna
planera, hålla ordning och reda runt kring dig, ta egna initiativ, serviceminded och kunna hantera
stress i viss mån. Du ska ha datavana och ha jobbat med felsökning och diagnostik. Vi söker en
verkstadsansvarig servicetekniker.
Vill du bli del av vårt ansikte utåt, arbeta i ett starkt team och bidra till en trivsam arbetsmiljö
tillsammans med dina kollegor? Då kanske det är dig vi söker.
Dina utmaningar: Som ansvarig servicetekniker ska du ta hand om verkstan och ha ett gott sinne för
teknik och förstå vikten av att sätta kunden och service i första rummet. Tjänsten innebär att du
självständigt genomför service, reparationer och felsökningar på Huvudsakligen Högtryckstvättar, sop
och skurmaskiner, av flera märken. El, Hydraul eller förbränningsmotordrift förekommer, och typiska
kunder är proffsanvändare som Spolbilar, Målare, tak & fasadtvättare med fordonsmonterad eller
mobil utrustning.
Vi jobbar även då och då med projektbyggen av special-kundanpassade maskiner där
uppfinningsrikedom och problemlösning är centralt.
Du kommer ha kundkontakt och behöver därför ha förmågan att skapa långsiktiga kundrelationer.
Det är ett omväxlande och intressant arbete med många möjligheter.
Du jobbar huvudsakligen inne i verkstaden, men besöker vid behov kunder och utför
service/felsökning på plats.
Enstaka längre resor med övernattning kan förekomma men är ovanliga.
Din profil: Du är en duktig servicetekniker som tycker om att ta ansvar, utvecklas, är serviceminded
och förstår kundens situation. Du tycker om att jobba direkt med kunder, arbetar strukturerat och på
ett effektivt sätt. Som medarbetare hos oss är det viktigt att du är lyhörd, empatisk, prestigelös och
har viljan att ge alla våra kunder det där lilla extra som gör att de kommer tillbaka till oss. Du är en
lagspelare som har lätt för att arbeta i team och bidra till helheten. Att du känner och tar ansvar för
verksamheten är en förutsättning för att arbeta hos oss.
Dina erfarenheter och kvalifikationer:
• Flerårig arbetslivserfarenhet som mekaniker/tekniker
• Mycket goda kunskaper i felsökning
• God datorvana
• B-körkort
• Självgående, ordningsam och stresstålig
• Engagerad, ansvarsfull serviceinriktad och säljande.
• Behärskar det svenska och Engelska språket mycket bra i både tal och skrift.
Arbetslivserfarenhet:
• Servicetekniker / mekaniker / bilmekaniker: erfarenhet är meriterande.
• Felsökning och diagnostik
• El/elektronik kunskaper, Hydraulik, Pneumatik och Mekanik är alla områden som är
meriterande.
Om lön:
• Fast lön
Om anställningsvillkor
• Heltid 100%. Tillsvidare efter en provanställning

•
•

Enligt kollektivavtal
Tillträde omgående.

Låter detta intressant är du välkommen att maila ditt CV och ansökan till hans@serviteknik.se
Vi kommer att hantera sökningarna löpande. Vid frågor om tjänsten går det bra att maila dessa till
samma adress.
Servi Teknik är en fristående Serviceverkstad och återförsäljare med ett flertal egna agenturer och Åf
avtal, som har funnits i över 20 år, tex. Nilfisk. Vi jobbar med allt inom vattenhögtryck upp till 800 Bar
och tryckluftsservice till industrin.
Vi producerar & utvecklar även högtrycks pumputrustning till Atlas Copcos gruvsida, där vi sedan ca
20 år är partnerklassad underleverantör av pumpar & reservdelar.
Vi är 6 heltids anställda och 2-3 extra anställda brukar komma in vid behov. Teamet som jobbar här
är drivna, glada, ambitiösa och gillar sitt jobb, vi har kul tillsammans.
Vi jobbar i Visma Mammut affärssystem, och SDF - Mobil Arbetsorderhantering.
Vi har alltid haft kunden i fokus och försöker alltid få kunden så nöjd som möjligt. Kunderna är för det
mesta stora och små företag men även en liten del privatpersoner.
Ytterligare info: www.serviteknik.se
Frågor: hans@serviteknik.se
VD, Hans Gustafsson: 0705-279599

