
 

 
 
VoltAir System erbjuder luftbehandlingsaggregat som levererar marknadens bästa återvinning av tempererad luft 

i fastigheter (FTX). Hemligheten bakom den högeffektiva återvinningen ligger i en patenterad värmeväxlare med 

unika egenskaper som ger användaren ett långt, ekonomiskt och bekymmersfritt ägande. Värmeöverföringen 

sker utan överföring av lukter och partiklar mellan till- och frånluften, vilket bidrar till ett gott och hälsosamt 

inomhusklimat. Vi har försäljningskontor i Stockholm och Göteborg och tillverkningen av aggregat sker i vår 

produktionsenhet i Torsby. Vi växer och söker därför en person som vill utveckla företaget tillsammans med oss. 

 

VoltAir söker Servicetekniker i Stockholm 
 

Arbetsbeskrivning 

Som Servicetekniker utför du servicearbeten på luftbehandlingsaggretat i fastigheter såsom 

flerbostadshus, kontor, skolor och vårdinrättningar. Du deltar även i platsbyggnation vid 

nyinstallationer beroende på behov. I rollen ingår även driftsättning av aggregat samt 

felsökning. Du utgår ifrån Stockholmsområdet men montage och servicearbete på andra orter 

förekommer.  

 

Kvalifikationer 

Vi söker dig som har lägst gymnasieutbildning inom industri eller bygg. Kompetens inom El 

alternativt Styr & Regler är meriterande. Du har en grundläggande teknisk kompetens och 

ritningsförståelse. Du har jobbat med montering i en resande tjänst. Erfarenhet av att arbete på 

byggarbetsplats samt med injustering av ventilationssystem och OVK-besiktning är 

meriterade. Som person är du flexibel och har en positiv inställning. Du är ansvarstagande, 

noggrann, engagerad och självständig men arbetar även bra i grupp. B-körkort är ett krav, 

truckkort och tillstånd för mobila arbetsplattformar är meriterande.  

 

Språkkunskaper 

Svenska i tal och skrift. Engelska önskvärt. 

Varaktighet 

Tillsvidareanställning på heltid med placering i Stockholm  

Vill du veta mer? 

Har du frågor får du gärna kontakta rekryterande chef Jonas Åkesson, via e-post 

jonas.akesson@voltairsystem.com  eller telefon 073-0266440. Eller HR Pernilla Sundén via 

e-post pernilla.sunden@volutiongroup.se eller telefon 0470 70 77 01. 

 

Välkommen med din ansökan och CV som du skickar via e-post till  

hr@fresh.se. Vi arbetar med löpande urval och ser därför gärna att du skickar oss din ansökan 

snarast möjligt, dock senast 2018-04-30 
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