Vi söker en automationstekniker till Stockholm med placering i Högdalen
Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden:
➢ Utföra felsökning på broar och annan infrastruktur.
➢ Arbeta aktivt med förbättringar och säkerhet tillsammans internt och med kunderna.
➢ Felsökningar samt reparationsarbeten av produktionsutrustning och tillhörande elutrustningar.
➢ Arbeta med planerat och förebyggande underhåll.
➢ Delta i egna avdelningens samt hela företagets projekt för förbättringsarbete och investeringar.
➢ Resor i tjänsten förekommer.
➢ Beredskapstjänstgöring igår i denna tjänst.

Vi erbjuder dig:
➢ En möjlighet att utvecklas i rollen som automationstekniker och elektriker inom el- och
automationsområdet.
➢ En inspirerande miljö med intressanta kunder, erfarna kollegor och andra specialister från
våra leverantörsled.
➢ Ett aktivt arbete med högt tempo och varierande arbetsuppgifter.

Dina kvalifikationer:
➢ Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att utföra AU arbeten med styr och övervakningssystem Siemens Simatic S7.
➢ Underhåll och felsökning av system och hårdvara.
➢ Installation av ny utrustning.
➢ Flerårig branschvana och arbetslivserfarenhet inom området som gör att du jobbar
självständigt.
➢ God datavana.
➢ Goda språkkunskaper i svenska.
➢ B-körkort.

Dina personliga egenskaper:
➢ Serviceinriktad med kundfokus.
➢ Säkerhetsmedveten, ansvarsfull, ordningsam samt genomför ditt arbete på ett noggrant och
effektivt sätt.
➢ Engagerad och motiverad.
➢ Social med god förmåga att arbete i team.

För vidare frågor kontakta:
Teamchef Bengt Thimrén, Mobil 070- 693 49 83
Fackliga företrädare:
Unionen, Jimmy Jarl Pettersson 076-849 5588

Ansökan
Ditt CV samt personliga brev sänder du till personal@maintpartner.se senast 2021-05-30 märk
ämnesraden med Automationstekniker och ditt namn. Vi tillsätter tjänsterna löpande.

Maintpartner är en svensk 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. Läs gärna mer på hemsidan
www.maintpartner.se.

