
         
  

 

 

 

Sulzer betyder kunnigt folk 

 
 
 

Servicetekniker till Service centret, CSS i Malmö 
Sulzer är ett globalt ledande företag inom utveckling och leverans av pumpar, omrörare, 

luftarutrustning och blåsmaskiner till kunder inom områden som olja, gas, vatten, vattenrening 

gruvdrift, pappersindustri och liknande. Vi tillhandahåller en utmanande och givande arbetsmiljö 

där mångfald är värderad som nyckelfaktorn till framgång. 

 

Vi erbjuder en intressant och mångsidig tjänst med goda möjligheter och förutsättningar för vidare utveckling. 

Vårt huvudkontor ligger i Vadstena och vi har även kontor i Malmö, Göteborg, Norrköping och Stockholm 

samt service centers i Vadstena, Göteborg, Årsta, Karlstad och Arlöv. Placeringsort för denna roll är Arlöv. 

 

Tjänsten: 

I arbetet ingår bl.a. service, felsökning, reparation, montage och driftsättning av våra egna och andra fabrikat i vår egen serviceverkstad 

och ute hos våra kunder. Dessa uppgifter är mestadels av mekanisk natur men även elektrisk. Administrativa uppgifter ingår i arbetet 

såsom orderhantering i vårt affärssystem. Servicecentrets kunder är framförallt inom vatten- och avlopp men även vissa industrier 

förekommer. 

 

Kvalifikationer: 

Du har någon form av teknisk utbildning och vana av praktiskt verkstadsarbete. Dessutom ska Du vara teknisk och analytisk begåvad, 

ansvarstagande, engagerad och serviceinriktad. Du behöver kunna ta egna initiativ och vara duktig på att få saker gjorda. Du ska även 

vara flexibel och vilja arbeta med praktiska såväl som vissa administrativa uppgifter. Datorvana och erfarenhet av Officepaketet och 

SAP eller liknande affärssystem är önskvärt.  

Vi är en del av ett större serviceteam och samarbetar nära med våra kollegor inom Sulzer. Du behärskar svenska i tal och skrift och har 

även bra kunskaper i engelska som är företagets koncernspråk. Du behöver ha lätt för att arbeta individuellt och i grupp, för att vi 

tillsammans skall kunna utveckla verksamheten.  

I tjänsten kommer resor förekomma med ev. övernattningar, framförallt inom regionen. B- körkort är ett grundkrav. Branschvana, 

truckkort, licens för heta arbeten och/eller tunga lyft är meriterande.   

 

Vem är du? 

Du är praktiskt lagd och har ett genuint intresse av teknik och mekanik. Kunskaper inom el/styr- och reglerteknik värdesätts högt. Vidare 

är Du flexibel, kommunikativ och social, och trivs lika bra med att vara ute hos kund som att utföra arbete i vår egen verkstad. Du är 

välorganiserad och har en god analytisk förmåga, samarbetsvillig och självgående är tydliga drag i din personlighet. Kundfokuserad och 

lösningsorienterad är Dina främsta ledord och Du triggas av möjligeter att skapa merförsäljning som leder till mervärde för kunden. 

 

Övrig information: 

För mer information kontakta, Anders Odismann, Malmö servicecenter, tel. +46 10 130 17 35 alt. David Almlöf, HR Manager, tel. +46 

10 130 16 18. Din ansökan sänder du till personalavdelningen@sulzer.com senast 2017-09-30. Intervjuer sker löpande så skicka gärna 

in din ansökan så snabbt som möjligt. 
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