Om dig
Vi söker en driven och engagerad mekaniker till vår verkstad i Arlandastad/Märsta. Våra kunder är i
största del kommuner, församlingar, golfklubbar och entreprenörer.
Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete i ett företag som har erkänt bra service till våra
kunder. Ett företag där laganda och motivation skapar en viktig plattform i det dagliga arbetet.
LHS Maskiner värnar om sina anställda. Vårt mål är att du som anställa ska trivas så att vi kan bygga
på ett långsiktigt samarbete. Alla vi på LHS Maskiner arbetar tillsammans och hjälps åt när det behövs
för att skapa den trevligaste och effektivaste stämningen i företaget.
Vi har flera förmåner så som halvdagar innan röd dag, friskvårdsavtal, gemensamma fester några
gånger per år med mera.
Vi håller även med utbildningar för dig både hos våra leverantörer samt i egen lokal. Våra leverantörer
finns bl.a i Sverige, Danmark, England och USA.
Varmt välkommen in med din ansökan till tjänsten servicetekniker till vår anläggning i Arlandastad.
Vi startar med att utbilda dig på våra maskiner i vår egen verkstad.
Vi söker dig som har:





Viss erfarenhet från verkstadsyrket, eller ett stort driv till att lära dig
Strukturerad, disciplinerad och serviceinriktad samt har ett förtroendeingivande uppträdande
ut mot våra kunder
Känna ansvar att göra kunden nöjd med utfört arbete
Kunskaper i PC för dokumentation samt innehar B körkort

Dina arbetsuppgifter





Utförande av nymontering, servicearbete och reparationer i första hand grönytemaskiner,
elbilar och redskapsbärare både på fält och i verkstad. Allt från akuta reparationer och
förebyggande underhåll till större reparationer som utförs på plats hos kunden eller i vår egen
verkstad. Eftersom vi har både verkstad för
Vara delaktig i utveckling av arbetsuppgifterna och verksamheten
Kvalitetssäkra 'egen kontroll' på utförda arbeten lägger vi stor vikt på för att kunderna ska
känna sig trygg och nöjd med utförd service/reparation

Mer information kan fås av platschef Fredrik Wiklander 070-5772502 eller fredrik@lhsmaskiner.se
Intervjuer kommer att ske fortlöpande vilket innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan annonstiden går
ut.
Vi vill att du skickar din ansökan via mejl till: fredrik@lhsmaskiner.se Ange referens Servicetekniker
Arlandastad i ämnesraden.

Övrigt
Lön, ersättning och förmåner
Lön enligt ök. Vi erbjuder kontinuerlig vidareutbildning både med egna utbildningar och hos
leverantörer i Sverige och utomlands. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

