Teknik helt enkelt

Ventilationstekniker
TH Energiteknik är nu totalt 24 anställda efter ha rekryterat och expanderat under
de senaste åren. Resan fortsätter och målsättningen är att expandera ytterligare.
Serviceavdelningen består idag av 11 personer som arbetar inom Trestad med
omnejd, Dalsland samt södra Värmland. Serviceteknikerna utgår från olika orter
inom detta område. Konsultavdelningen är verksam inom VVS, energi och miljö
med specialistkompetens att projektera energieffektiva installationer. Våra kunder
består framförallt av kommuner och kommunala bostadsbolag vilket ger en stadig
orderingång. 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. För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter samt chansen att bli en
nyckelspelare på lång sikt framöver.

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, injustering, mättekniker eller biträdande
besiktningsman OVK.
Kvalifikationer
Önskvärt är yrkesutbildning inom VVS/El/Ventilation eller med arbete
införskaffad kompetens, men personliga egenskaper och förutsättningar är lika
viktiga i denna rekrytering. B-körkort, resor i tjänsten förekommer.
Personliga egenskaper
Du är en kunnig och kompentent problemlösare och vi du är självgående inom
ditt yrke. Vi söker serviceinriktade personer som vill växa med företaget och
fortsätta bygga på en stark organisation med hög serviceleverans mot kunderna.
Dina personliga egenskaper i kombination med din bakgrund, samt vilja och
förmåga att utvecklas yrkesmässigt värderas högt. Självklart sätter du våra
kunder i centrum och är en lagspelare. Du uppskattar en arbetsplats där det är
korta beslutsvägar och högt i tak.
Kontaktpersoner
Beatrice Linné

Personal

0520-22 12 00

Ansökan
Rekrytering sker löpande. Kontakter och ansökningar behandlas konfidentiellt. Vi
intervjuar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista
ansökningsdag. Skicka in din 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. Vi ser gärna att rätt person
utvecklas till en ledande position hos oss.
Välkommen med din ansökan!

www.thenergiteknik.se

Arbetsuppgifter

