SERVICETEKNIKER inom elbilar!
LMK Markvårdsmaskiner AB Täby, Industri & Anläggning
Beskrivning av tjänsten
Med utgångspunkt från våra lokaler i Gillinge/Vallentuna jobbar du som servicetekniker med
service/analys/felsökning/diagnos och reparationer främst av våra etablerade elbilsmärken Melex,
Stama och Goupil, inne på vår verkstad eller ute hos kund. Du kommer ingå i ett team med upp till
sex andra servicetekniker och mekaniker.
Vi söker dig som har praktisk kunskap/erfarenhet och utbildning inom fordonsteknik som
elektronik/ellära, hydraulik, mekanik, heta arbeten m.m. Du bör också ha data- och IT vana då en allt
större del av felsökningen idag sker via dator. Vi ser en serviceinriktad person som kan skapa bra
relationer med kunder såväl som medarbetare, leverantörer och arbetsledning. Kunden står i
centrum och tjänsten innebär därför löpande kundkontakter. Vi värdesätter också att du är
självgående och tänker lösningsorienterat, ser möjligheter där kanske andra inte ser? Att du
behärskar svenska språket i tal och skrift och har
B-körkort eller mer ser vi som en självklarhet. Om du dessutom har ett teknikintresse är det ett plus.
Rätt person har stora möjligheter att växa och utvecklas tillsammans med oss.
Tillgång till löpande utbildning erbjuds på alla våra produkter du kommer att jobba med. Vi
representerar märken ifrån främst Tyskland, England, USA, Danmark,
Frankrike och Japan. Tjänsten är på heltid med start omgående eller enligt ö.k.
Vi är kollektivavtalsanslutna via Motortransportförbundet och lönesättning sker enligt
överenskommelse.

Mer info
Kontaktperson

Michael Jansson

Telefon

08-54443384

Email

micke@lmk.nu

Område

Täby

Yrkesroll

Industri & Anläggning, Maskinarbete, Transport &
Logistik, Transport

Typ av
anställning

Heltid, Tillsvidareanställd

Hemsida

http://www.lmk.nu

Om arbetsgivaren
Om företaget (www.lmk.nu)
I våra lokaler i Arninge Täby säljer vi Professionella Park- och
Markvårdsmaskiner för yttre skötsel i hela Mälardalen från Östhammar i Norr till Vingåker i söder. Vi
representerar starka märken på den svenska marknaden och våra produkter är marknadsledande i
sin nisch ex. Belos, Weidemann, Kubota,
Walker, Ventrac, Melex, Goupil, Stama, K-Vagnen, Fjärås, Bemab m.m. Våra kunder är bl.a.
kommunala bostadsbolag, stat och kommun, entreprenörer, fastighetsbolag, kyrkor med mera.
LMK grundades 1996 och är idag 12 anställda och omsätter ca 60 mkr årligen.
För mer info kontakta Michael Jansson på 076-878 97 30 eller maila din ansökan till micke@lmk.nu

