AUMA Scandinavia står för kompetens, ansvar och hög servicegrad!
AUMA Scandinavia har över 50-års erfarenhet som leverantör av ventiler, ställdon
och servicetjänster till energi- & kraftindustri, VA-anläggningar samt övrig industri
i Sverige. Elektriska ställdon har en viktig funktion för styrning och reglering av flöden i
rörsystem som ingår i processtekniska anläggningar. Våra kunder vänder sig till oss när
de vill ha en samarbetspartner som kan erbjuda elektriska ställdon, support och
servicetjänster. Huvudkontor, lager och montageverkstad är beläget i Malmö.
Regionala försäljningskontor finns i Stockholm, Umeå, Västerås och Gävle.
Våra servicecenter finns i Malmö, Borås, Västervik, Stockholm och Gävle.

SERVICETEKNIKER – Malmö, Västervik och Stockholm
Vi söker tekniker för visstidsanställning inför kommande sommarrevisioner i följande
regioner:
Malmö – Skåneområdet
Västervik – Smålandsområdet
Stockholm – Mälardalsområdet
Perioden är från april-augusti. Kontakta oss för mer information.
Dina arbetsuppgifter
Du får utföra servicearbete på elektriska ställdon under arbetsledning av utbildad
servicetekniker.
Serviceuppdragen omfattar bl. a:
- montage och driftsättning av nya ställdon på plats i kundens anläggning
- underhåll och service av befintliga ställdon hos kund
- dokumentera resultat från inspektion och utförda åtgärder
- diagnos och provning av ställdon
Du kommer att rapportera till vår arbetsledare och koordinator för AUMA Service.
Arbetet innebär resor och arbete hos våra kunder i bestämda områden.
AUMA Scandinavia erbjuder en kvalificerad introduktion omfattande både teoretisk
och praktisk utbildning vid vårt servicecenter i Västervik och huvudkontor i Malmö.
Din bakgrund
Du bör ha en bred teknisk-praktisk utbildning, gärna med erfarenhet av elektriska
ställdon. Du brinner för teknik och att få saker att fungera. Du har grundläggande
kunskaper i engelska och kan tillgodogöra dig teknisk information från instruktioner
och manualer. Som person bör du vara positiv, målinriktad och noggrann samt ha
förmågan att kunna planera ditt arbete. Du bör ha ett representativt sätt och vara
kundserviceinriktad. Du är vårt ansikte utåt vid kundkontakter.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och tidigare referenser.
Information och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta Kristian Sarenberg tfn 0490-762237. Din
ansökan med CV skickar du via e-post till kristian.sarenberg@auma.com.
Välkommen!

