Ventilationstekniker
Vi söker ventilationstekniker som ska arbeta med service, montage eller mätning och
injustering av ventilation. Vi har en omfattande internutbildning.
Arbetsuppgifter:
Som ventilationstekniker utför du, enskilt eller i arbetslag, servicearbeten för kunds
räkning. Allt ifrån felsökning till att åtgärda problemet.
Det finns stora möjligheter till att anpassa tjänsten till just de arbetsuppgifterna som du
föredrar oavsett om det är felsökning, montage eller injustering.
Du kan också få arbeta som mättekniker vid OVK-uppdrag.

Personliga egenskaper:
Du är en bra problemlösare och självgående. Vi söker serviceinriktade personer som vill
växa med företaget och därigenom även utveckla dig själv. Dina personliga egenskaper i
värderas högt. Du uppskattar en arbetsplats där det är korta beslutsvägar och högt i tak.
Kontaktperson:
Andreas Samuelsson, Operativ chef: 0520 - 22 12 09
Ansökan:
Kontakter och ansökningar behandlas konfidentiellt.
Vi intervjuar kandidater löpande.
Skicka in ditt CV med ett personligt brev till: personal@thenergiteknik.se
Vi erbjuder ett utvecklande, omväxlande och utmanade arbete i en spännande
bransch med goda möjligheter att växa med oss.
Välkommen med din ansökan!
Lite om oss…
TH Energiteknik är ett fullserviceföretag för fastighetsägare och industri.
Med åren har vi byggt ett lag med kreativa människor som tycker att det här med
teknik både är roligt och utmanade! Vi erbjuder en komplett VVS-byrå som är en av
de marknadsledande företagen på energieffektivisering. Vi har en separat avdelning
med tekniker som utför service och nybyggnation av kompletta ventilationssystem.
Vårt huvudkontor i Trollhättan har bra tåg- och vägförbindelser vilket gör det lätt att
pendla från t ex Göteborg eller Uddevalla. Annan lokaliseringsort kan bli aktuell för
rätt person! När du blir medarbetare hos oss kommer du med i ett engagerat lag med
ett öppet och trevligt arbetsklimat där den personliga utvecklingen står i centrum.

www.thenergiteknik.se

Kvalifikationer:
Önskvärt är yrkesutbildning inom VVS/El/Ventilation eller genom arbete införskaffad
kompetens. Personliga egenskaper och förutsättningar är lika viktiga i denna rekrytering.
B-körkort, resor i tjänsten förekommer.

