SERVICETEKNIKER TILL OMNIPROCESS
Gillar du att skruva på saker, varierande arbetsdagar och att dagligen lära dig mer om
avancerade tekniska instrument- och produkter? Detta är nämligen några av anledningarna
till att en av OmniProcess nuvarande servicetekniker älskar sitt jobb. Här erbjuds du en roll
som kombinerar arbete från kontorets verkstad med resor till kunder runtom i Sverige, hos
ett företag där många trivs och stannar länge.

OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för OmniProcess räkning en servicetekniker. Tjänsten är en utökning
av den befintliga verksamheten.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och OmniProcess önskemål är
att alla samtal och mail kring tjänsten går till Academic Work.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom
Academic Work men du kommer anställas direkt hos OmniProcess.

ARBETSUPPGIFTER
Som servicetekniker kommer du att tillhöra en grupp som idag består av fyra servicetekniker
och utgå från kontoret i Solna. Rollen innebär att du arbeta med reparationer och underhåll
av främst gas- och vätskeanalysatorer. Ca två dagar i veckan befinner du dig på kontoret och
reparerar produkter som skickats in samt ger support till kunder över telefon och mail.
Omkring två-tre dagar i veckan är du på resande fot och lagar produkterna ute hos kunder i
hela Sverige, vilket innebär i snitt ca en övernattning i veckan. Du kommer få en god
introduktion där du går bredvid de andra serviceteknikerna och lär dig ett produktområde i
taget. Din närmsta chef kommer att vara VD som kommer ge dig frihet under ansvar med
samtidigt ha dörren öppen om du har frågor.
Du kommer till exempel att:
•
•
•

Reparera och underhålla gas- och vätskeanalysatorer ute hos kunder främst inom
Sverige, där ca 50/50 av jobben är akuta respektive planerat underhåll
Arbeta med mindre produkter på kontorets verkstad samt hantera flera
reparationsordrar parallellt
Ha ett nära samarbete med säljarna inom olika produktområden

Tjänsten passar dig som vill ha en aktiv och varierande vardag samt en teknisk utmaning. Du
kommer få jobba med ett brett utbud av produkter som du kan jobba flera år med och
fortfarande ha massor kvar att lära. Många har jobbat hos OmniProcess länge och trivs då
det är högt i tak och alla involveras i företagets mål.

VI SÖKER DIG SOM
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och trivs i en roll där du får skruva och felsöka.
Erfarenhet är givetvis positivt, men det viktigaste är att du har en stor nyfikenhet och tycker
det är spännande att lära dig nya produkter.
•
•
•

Tekniskt gymnasium, YH- utbildning eller någon typ av praktisk erfarenhet av tekniska
produkter
Goda kunskaper i svenska och engelska
Körkort

Det är meriterande om du...
•
•

Har erfarenhet av service/underhåll av instrument inom processindustrin från
exempelvis kemi-, läkemedel- eller pappersindustrin, detta är dock inget krav!
Har ett intresse eller utbildning inom kemi

Som person är du problemlösande då du kommer hantera många olika typer av instrument
ute hos kunder utan att alltid ha stor förkunskap. Du är också självgående då du till stor del
planerar din egen tid. Vidare är du relationsskapande vilket gör att du skapar bra
samarbeten med kollegorna internt samt inger förtroende ute hos kund. Du är också
stresstålig då du kommer hantera flera reparationer samtidigt.

ÖVRIG INFORMATION
•
•
•
•
•

•

Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse, möjlighet till tjänstebil finns
Placering: Solna, tunnelbanestation Solna strand
Kontaktuppgifter: Freja Birkhammar, rekryteringskonsult,
freja.birkhammar@academicwork.se, 08 – 56 24 67 35.
Sök tjänsten genom att klicka på Ansök nedan. Vi går igenom urvalet löpande och
annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och
intervjufasen.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten
besvaras dessa på stn04@academicwork.se under kontorstid. Skriv annonstiteln i
rubriken och kopiera gärna in länken till annonsen i ditt mail. För generella
funderingar kring din ansökan/vår rekryteringsprocess finns vi ofta tillgängliga i
chatten här på webben under vardagar så hör gärna av dig där!

Academic Work är Home of the Young Professionals. Vi vänder oss till dig som är akademiker
och fortfarande studerar på högskola/universitet, är nyutexaminerad eller har några års
arbetslivserfarenhet. Hos oss kan du arbeta som uthyrd konsult på specifika kunduppdrag
eller bli anställd direkt hos ett kundföretag via vår rekryteringsverksamhet. Läs mer
på www.academicwork.se.

SKYDD FÖR DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN
När du skickar in din ansökan till Academic Work godkänner och samtycker du till att
Academic Work behandlar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen. Läs mer under
vår PuL-sida.

INFORMATION OM FÖRETAGET
OmniProcess erbjuder helhetslösningar kring fältinstrument och analysutrustning till svensk
processindustri och ingår i börsnoterade Addtech, en internationell koncern bestående av
120 bolag. På OmniProcess har totalt 27 anställda.

