Hörmann Svenska AB söker ansvarsfull och driven Tekniker/Montör till
Industridivisionen

Hörmann Svenska AB grundades 1997 och är en del av Hörmann KG, Europas
största leverantör och tillverkare av portar, portmotorer och dörrar. Idag är vi ca 120
anställda inom våra 3 affärsområden, konsument, industri, montage & service och en
av Sveriges ledande leverantörer av portlösningar till konsument och industri. Vårt
huvudkontor och lager ligger strategiskt placerat i Örebro – Sveriges logistiknav.
Hörmann Svenska AB omsätter ca 270 MSEK per år.
Hörmanns verksamhet i Sverige expanderar och vi söker nu Tekniker/Montör till vår
Industridivision, region Göteborg.

Arbetsuppgifter/arbetsbeskrivning
Tjänsten innebär att installera, reparera, felsöka och underhålla produkter ute hos kund.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
 Hålla en god kommunikation med övriga tekniker, byggare och uppdragsgivare
 Planera arbetet tillsammans med montage- och servicesamordnare på ett effektivt
sätt mot uppsatt tidsplan
 Beställa kompletterande material i samråd med säljare och
montageledare/servicesamordnare
 Utifrån ritningar, beskrivningar och/eller anvisningar montera, installera, reparera,
felsöka och underhålla olika typer av portar och lastteknik
 Utföra förebyggande underhåll utifrån aktuellt serviceavtal med kund
 Leverera tidrapporter, montage- och serviceunderlag
 Arbeta med merförsäljning genom att se förbättringsåtgärder ute hos kund
 Beredskapsarbete
Tillsammans med kompetenta kollegor arbetar du i en självständig och fri roll med Hörmanns
produkter samt produkter av andra fabrikat ute hos kunderna i ditt distrikt.
Kompetensprofil
Vi söker dig med god, dokumenterad erfarenhet av arbete som montör och/eller tekniker. Vi
ser gärna att du har goda kunskaper inom mekanik och el samt erfarenhet av kundkontakt.
Meriterande för tjänsten är teknisk utbildning samt utbildningar som t.ex. Heta arbeten, liftoch truckkort. B körkort är ett absolut krav.

Personliga egenskaper
Som person är du servicetänkande, kreativ problemlösare och utåtriktad. Vi söker dig som
älskar att arbeta med teknik och service; du har vanan av att driva ditt arbete på ett
självgående sätt och drivs av att ha mycket frihet under ansvar. Du har ett naturligt
engagemang i det du gör och förstår vikten av goda kundrelationer samt teamwork mellan
kollegor för att på snabbast och bästa sätt lösa problem och leverera bra produkter och
service till kunderna.
Vad kan Hörmann erbjuda dig?
Hörmann kan erbjuda dig en plats på ett stabilt och framgångsrikt företag med ett
självständigt arbete som tekniker. Hörmanns produkter har hög kvalitet och ett gott rykte.
Företaget befinner sig i en expansiv fas där du kan vara med på den fortsatta resan och
utveckla företaget vidare. Vill du vara med på Hörmanns fortsatta äventyr?
Ansökan
Vill du växa och utvecklas tillsammans med oss är du välkommen med din ansökan så snart
som möjligt, ansökningarna behandlas kontinuerligt. Sista dag för ansökan är 2019-03-31.
Har du frågor eller vill veta mer?
Kontakt: Magnus Hansson, Servicechef, Hörmann Svenska AB
Telefon: 010-19 00 251
Mail: m.hansson.ore@hoermann.se
www.hoermann.se

