Tekniker för service av vätskeburna system
Om företaget
Chemiclean AB är ett ISO-certifierat företag som utvecklar och marknadsför metoder för
energibesparing och effektivisering genom rengöring, behandling, filtrering och avgasning i kyl-,
värme- och energiåtervinningssystem.
Som utvald partner till en av världens ledande tillverkare av värmeväxlare erbjuder vi dessutom den
mest kompletta värmeväxlarservicen på den svenska marknaden.
Våra tjänster och metoder används i bostadshus, kommersiella fastigheter, inom offentlig sektor och
i industriprocesser. Styrkan ligger i vår tekniska kompetens och våra heltäckande tjänster med
inriktning på alla typer av vätskeburna system under fastigheters- och industrianläggningars hela
livscykel. Chemiclean-metoden® är resultat av mer än 20 års egen utveckling och är marknadens
mest kompletta utbud av metoder för optimering av energitekniska system.
Vi erbjuder även analyser, rådgivning, energiutredningar, konstruktion, projektledning, installation,
service och underhåll till samtliga våra kunder inom området vätskeburna systemlösningar.
Med huvudkontor i Stockholm och egen representation i Göteborg, omsätter företaget ca 25 MSEK
och har 16 hängivna medarbetare.
Chemiclean är nu i en expansiv fas och efterfrågan på våra tjänster och metoder ökar ständigt.

För att möta en kraftigt stigande efterfrågan behöver vi nu bli fler och söker därför:

Tekniker till vårt kontor i Stockholm
Arbetsuppgifter
Vi söker ansvarsfulla och drivna tekniker som vill vara med och leda arbetet framåt inom vår
verksamhet i distrikt Stockholm, där vi utför arbeten i en bred kundkrets.
Som tekniker hos oss på Chemiclean arbetar du med montering, service, underhåll,
installationsarbete, felsökning samt reparation. Du arbetar även med att säkra den dagliga driften av
befintliga system. För att arbeta som tekniker hos oss ser vi det som en god förutsättning att du gillar
ny teknik, att du kan läsa rörritningar, samt är en kreativ problemlösare inom ditt område.
Hos oss på Chemiclean har du ett självständigt och engagerande arbete som inkluderar ett stort
kontaktnät både internt och externt. Du har möjlighet att utvecklas inom arbetet och på sikt få ett
större ansvar.

I rollen som tekniker hos oss på Chemiclean ingår även att:








Utifrån givna ritningar, beskrivningar och/eller anvisningar
installera/rekonditionera/reparera/underhålla olika typer av vätskesystem och
värmeväxlande enheter.
Hålla en god och fortlöpande kommunikation med övriga tekniker, projektledare och våra
uppdragsgivare.
Tillsammans med projektledare planera resurser, materialflöde och montageordning
gentemot uppsatta tidplaner.
Beställa kompletterande material från utsedda leverantörer samt maskiner och hjälpmedel
från förråd eller utsedd leverantör.
Leverera tidrapporter och underlag avseende tilläggsarbeten till projektledaren.
Merförsäljning genom att se möjligheter och komma med förslag till förbättringsåtgärder vid
dina kunduppdrag.

Din Kompetens




Gymnasieutbildning inom VS eller motsvarande kunskaper
Vana att arbeta självständigt med dagliga kundkontakter
B-körkort

Personliga egenskaper
Som person är du en servicetänkande, kreativ problemlösare och utåtriktad, innehar du dessutom
t.ex. Svetslicens eller är Certifierad rörinstallatör eller har B Begränsad auktorisation (elbehörighet) är
det meriterande.
Vi erbjuder!
Som nyanställd erbjuder vi dig interna utbildningar i våra metoder, arbetssätt, analyshantering och
övrigt som specifikt innefattas av tjänsten. Utbildningen sätts individuellt mot din tidigare bakgrund
och varvas med praktik ute på fältet. Givetvis har du full lön under din utbildning/läroperiod.
Känner du att du vill bli en i teamet?
Din ansökan med sedvanligt CV, löneanspråk och personligt brev vill vi ha senast den 16 februari
2018.
Vi uppmanar dock att söka snarast. Ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan komma att
tillsättas före sista ansökningsdag.
Vill du veta mer?
Tycker du att detta låter intressant och vill veta mer, ring vår rekryteringsansvarig och
VD, Branko Kuljic, tel. 08-522 157 62 /08-88 08 01 eller skicka ett mail till: branko@chemiclean.se

Alla former av telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t ex från rekryterings/bemanningsföretag/annonssäljare undanbeds.

