Maintpartner AB 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. Idag är vi ca 160 anställda och omsätter ca 200
MSEK. Vårt huvudkontor är placerat i Karlskoga där merparten av verksamheten är belägen, vi finns
även i Stockholm, Arboga och Perstorp. Läs gärna mer på hemsidan www.maintpartner.se.

Vi söker erfarna Industri- och installationselektriker till vår enhet i Karlskoga.
Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden:
 Utföra nyinstallationer inom industri och fastighet.
 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 kan förekomma.
 Beredskap kan förekomma.
Vi erbjuder dig:
 En möjlighet att utvecklas i rollen som 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:
 Flerårig branschvana och arbetslivserfarenhet inom området som gör att du jobbar
självständigt internt eller ute hos kunder.
 Kunskaper i ritningsläsning är meriterande.
 God datavana.
 Goda språkkunskaper i svenska.
 B-körkort.
 Svenskt medborgarskap.
Dina personliga egenskaper:
 Serviceinriktad med kunden i fokus.
 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 Gert Larsson, Mobil 070 237 59 65
Fackliga företrädare:
IF Metall, Mikael Otter, Mobil 070 230 72 48

Ansökan
Urval och tillsättning sker löpande, sänd ditt CV samt personliga brev till personal@maintpartner.se
märk ämnesraden med Industrilektriker Kga och ditt namn.

