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PREVEX AB söker nu en ambitiös servicetekniker till Serviceverkstaden i Hisings Backa.
På Serviceverkstaden arbetar idag våra kunniga servicetekniker tillsammans med verkstadschefen. Vi
har en auktoriserad verkstad för de originalmärken vi säljer och våra tekniker hanterar:
• Reparation/Service av maskiner
• Fallskyddsinspektion
• Pressprov
• Reparation/Service av inspektionskameror
Arbetsuppgifter
I rollen som servicetekniker kommer du att ingå i ett team om 6 personer. Tillsammans med dina
kollegor ansvarar ni för att driva Serviceverkstaden framåt och hjälpa de kunder som behöver teknisk
och mekanisk hjälp med sina produkter. I arbetet ingår det att serva och reparera el- och
luftmaskiner samt rekonditionera och besiktiga fallskyddsutrustning. Utöver detta kommer din roll
även innebära kundkontakt i form av kundtjänstarbete, så som att bemöta och hjälpa våra kunder
som kommer in till Serviceverkstaden, skriva in order, beställa reservdelar samt informera kunder när
deras produkter är klara för avhämtning. Detta ställer höga krav på servicekänsla och förmågan att
kunna skapa goda relationer med alla sorters människor.
Din profil
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och känslan av att vilja göra det där lilla extra. Vi
söker dig som har lätt för att lära, är ambitiös och har produktkännedom om elmaskiner. Det är även
till stor fördel om du kan läsa en sprängskiss. Om du har intresse för teknik, maskiner och bygg
samtidigt som du är lösningsorienterad och bra på felsökning, kommer du att trivas i rollen som
servicetekniker. Vidare ser vi gärna att du är utåtriktad och fungerar bra i grupp såväl som i enskilt
arbete. Du prioriterar att vara en engagerad medarbetare i det dagliga arbetet och du är noggrann
och inte rädd för att ta i.
Kvalifikationer
• Grundläggande kunskaper inom datorer och teknik
• El-/tekniskutbildning är meriterande
• Talar och skriver svenska flytande
• B Körkort är ett önskemål
Vad erbjuder vi dig?
Prevex AB är en järnhandel i tillväxt. Vi erbjuder ett kul och spännande jobb i ett framgångsrikt bolag
med en trivsam miljö där det ges goda möjligheter till utveckling.
Tillsvidare. Heltid. Fast lön
Vi önskar tillsätta tjänsten omgående och intervjuar därmed löpande.
Du skickar din ansökan med CV gärna med foto till jobba@prevex.se.
Märk din ansökan med ”Servicetekniker”.
Vid frågor hänvisar vi till jobba@prevex.se
Märk ditt mail med ”fråga” i ämnesraden.
Samtal undanbedes vänligt.

