VoltAir söker Serviceingenjör Teknisk support
Vi stärker nu upp Teknisk Support med en Serviceingenjör, som utgår från vårt Stockholmskontor.
VoltAir Systems utvecklar, producerar, marknadsför och säljer luftbehandlingsaggregat till den nordiska
fastighetsmarknaden. Med livscykelkostnad (LCC) som främsta ledord anpassas enskilda produkter och
paketlösningar till varje specifikt projekt.
VoltAir AB ingår i Volution-koncernen som är verksam i Europa med huvudkontor i UK. Gruppen består i
dagsläget av totalt av 18 företag som främst arbetar inom ventilation. Vi är nu inne i en expansiv fas och
förväntas växa ännu mer framöver.

Arbetsbeskrivning
Som Serviceingenjör agerar du som teknisk supports förlängda arm ute på fält. Dina huvudsakliga uppgifter
är att bevaka VoltAir’s befintliga anläggningar och i tätt samarbete med våra kunder optimera driften av
dessa. Förutom service kommer du att jobba med bland annat felsökning, säljsupport, driftsättning och
garantibesiktningar. Du upprättar service- och andra åtgärdsuppdrag i vårt affärssystem vilka ligger till
grund för de aktiviteter som genomförs av vår produktionspersonal. Den största delen av anläggningarna
finns i Stockholmsområdet vilket gör att du utgår från vårt säljkontor vid Globen men arbete på andra orter
förekommer också. Den omväxlande rollen innebär mycket kontakt med kunder, leverantörer och intern
VoltAir-personal.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har teknisk utbildning och erfarenhet från ventilationsbranschen. Du har arbetat med
ventilationssystem och luftbehandlingsaggregat. Det är meriterande med kompetens inom el-, styr- och
reglerteknik och OVK-besiktningar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper att du är serviceinriktad och förtroendeingivande. Du är
en handlingskraftig problemlösare som gillar att arbete ute på plats hos våra kunder.
B-körkort är ett krav.
Språkkunskaper
Svenska och engelska i tal och skrift.
Varaktighet
Tillsvidareanställning på heltid med placering i Stockholm
Vill du veta mer?
Har du frågor får du gärna kontakta rekryterande chef Jonas Hallesson via telefon 076-764 20 33. Eller HR
ansvarig Pernilla Sundén via telefon 0470 70 77 01.
Välkommen med din ansökan och CV som du skickar via e-post till
hr@volutiongroup.se Vi arbetar med löpande urval och ser därför gärna att du skickar oss din ansökan
snarast möjligt, dock senast 2019-01-06
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