Elektronik- Servicetekniker
Swede Electronics AB, Vansbro

Som Servicetekniker hos Swede Electronics kommer du att ha en bred och stimulerande roll
som både innefattar internt servicearbete där felsökning av kretskort är en stor del, men
också kontakt direkt med kund samt en del utvecklingsarbete. Du kommer arbeta i vårt team
i Vansbro där vi har vår tillverkning av batteriladdare. Arbetet innebär att du mestadels jobbar
självständigt, men också tillsammans i produktionsteamet. Du kommer bli Swede Electronics
ansikte ut mot kund och får i den här rollen möjligheten att självständigt driva dina ärenden
från början till slut.
Då du kommer arbeta nära produktionsteamet får du även en viktig funktion i att ta lyssna in
feedback och ta med den tillbaka in i den egna organisationen som en del i utvecklings och
förbättringsarbetet.
Lämplig bakgrund - Vi söker dig med gymnasieutbildning i elektronik eller teknik och som har
erfarenhet av att arbeta med självständigt problemlösande inom elektronikområdet.
Alternativt har du arbetat inom något närbesläktat och har ett stort intresse för teknik och
elektronik och är beredd att lära dig arbetet hos Swede Electronics. Har du exempelvis
arbetat med kraftförsörjning som elektronikreparatör eller mekaniker är detta meriterande.
Vi ser gärna att du har vana av att upprätta tekniskdokumentation. Du talar och skriver
flytande både svenska och engelska. Utöver detta behöver du goda IT-kunskaper samt ha
körkort för personbil. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet i den här
rekryteringen.
Kompetens
För att möta kunders förväntningar ser vi att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du har teknisk gymnasieutbildning inom el eller elektronik eller annan relevant
erfarenhet
Du har minst tre års erfarenhet av arbete med el eller elektronik
Du kan jobba självständigt och i grupp
Du har god analytisk förmåga
Du är social och utåtriktad person som gärna vill ingå i ett utvecklingsteam
Du gillar utmaningar och har ett starkt eget engagemang som präglas av en
nyfikenhet och en drivkraft att skapa eleganta lösningar
Du har ett stort teknikintresse
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Du har B-körkort

Det är meriterande om du har:
•

Erfarenhet av kraftförsörjning, UPS eller batterisystem.

Anmäl ditt intresse för tjänsten snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Om
du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Lars Olsson.
lars.olsson@swedeelec.se
Swede Electronics AB
Fabriksvägen 8
780 50 Vansbro

