Personal sökes till KSABs bevattningsverksamhet
KSAB Golf Equipment AB är en väletablerad leverantör av utrustning till golfbanor och
driver sedan ett antal år tillbaka även bevattningsservice och -anläggning. Vår
bevattningsverksamhet bedrivs huvudsakligen i Mälardalen, men vi täcker även andra
regioner i samarbete med andra entreprenörer. Vi arbetar främst med
bevattningsutrustning av märket Perrot och RainBird och merparten av våra
installationsarbeten är fotbolls-,park- och golfbanebevattning. Bevattningsmarknaden
växer kraftigt idag och vi söker nu ny personal till vår bevattningsavdelning.
Vi söker:
-erfaren bevattningstekniker ELLER en ung person som vi kan lära upp. Minimikrav Bkörkort.
-en person som huvudsakligen jobbar i Mälardalen, men vid behov utför projekt på alla håll i
landet
Du har B-körkort. BE-körkort samt erfarenhet av mindre grävmaskin är meriterande.
Som bevattningstekniker utför du schaktning, rörläggning och montering av
rörkopplingar, spridare, ventiler mm. Tjänsten innebär ibland övernattningar på annan
ort. P g a arbetets art är det naturligt att det blir hög arbetsbelastning och långa dagar
under den tjälfria tiden på året. Du utgår från Västerås och målet är en tillsvidareanställning
på heltid som inleds med 6 månaders provanställning om du är ”grön” i branschen. (För
erfarna bevattningstekniker, kan vi erbjuda fast tjänst omgående). Du får gärna ha
erfarenhet som bevattningsansvarig på en golfklubb, kyrka, lantbruk eller annat, men
huvudsaken är din inställning till arbetet som sådant: grävning, montering, utomhusarbete
mm. Har du rätt attityd och vill jobba som oss, så ser vi till att du får den utbildning du
behöver. I början jobbar du på våra anläggningsprojekt tillsammans med våra kunniga
tekniker, men det finns goda chanser till utveckling mot ett självständigt arbete. Som
kunnig bevattningstekniker är man idag attraktiv på arbetsmarknaden. Vi ser gärna yngre
sökanden.
Vi är i övrigt ett företag med god tillväxt, låg personalomsättning och god stämning. Vi har
kollektivavtal. Har du frågor om tjänsten, ring Annette på 021-102673 eller maila snarast in
din ansökan på annette@ksabgolf.se.
OBS: B- körkort för manuell växel är ett minimikrav för att söka tjänsten
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Se vår verksamhet på www.ksab-bevattning.se eller www.ksabgolf.se
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