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HR

Vi söker en erfaren mekaniker till vår team i Stockholm som skall utföra underhåll
på Trafikverket och Trafikkontorets öppningsbara broar.

Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden:




Utföra nyinstallation, felsökning samt reparationsarbeten av mekaniska komponenter.
Arbeta med planerat underhåll som tex. förebyggande och avhjälpande samt ständiga
förbättringar.
Ska kunna ingå i beredskapskedja.

Vi erbjuder dig:
 En ansvarsfull och självständig roll i ett dynamiskt och team med möjligheter till egen utveckling.
 Att vara med att bygga upp och påverka en verksamhet att bli större, effektiv och långsiktig.
 Ett aktivt arbete och varierande arbetsuppgifter.
Dina kvalifikationer:
 Mekanisk utbildning exempelvis fordonsmekaniker eller liknande.
 Erfarenhet av djupare kunskap i Hydraulik är en merit
 Flerårig branschvana inom området som gör att du jobbar självständigt internt eller ute hos
kunder.
 Kunskaper att läsa och förstå ritningar
 B-körkort
Dina personliga egenskaper:
 Drivande, utåtriktad och genomför ditt arbete på ett noggrant och effektivt sätt samtidigt som du
har ett högt säkerhetstänkande
 Engagerad och motiverad med ett bra ordningssinne.
 Ta eget ansvar och intiativ gentemot teammedlemmar och beställare

För vidare frågor kontakta:
Teamchef Anders Söderberg Telefon +46 722 00 33 88
Ansökan
Ditt CV samt personliga brev sänder du till personal@maintpartner.se och märk i ämnesraden med
mekaniker och ditt namn” Vi tillsätter tjänsterna löpande.
Maintpartner är en nordisk leverantör av industriellt underhåll och drifttjänster. Vi är experter på att upprätthålla
tillgängligheten av tekniska processer inom industrin och i den offentliga sektorn, att hjälpa våra kunder att fokusera
på sin kärnverksamhet. Vår ambition är att vara en förebild i branschen och det ledande tekniska tjänsteföretaget i
Östersjöregionen. Koncernen har ca 1.800 anställda och har en omsättning på cirka 170 miljoner euro per år.
Koncernen har verksamhet i Finland, Sverige, Polen och Estland.
Läs gärna mer på hemsidan www.maintpartner.se.
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