
Vi vill ha dig som vår Servicetekniker, vill du ha oss? 
Om du tycker om att jobba med ett gäng engagerade och serviceinriktade människor, vill vi gärna att du 
ska jobba hos oss. Om du är utåtriktad och har lätt att få kontakt med människor kommer du passa som 
fisken i vattnet för du kommer nämligen bli ett av våra ansikten utåt. Just därför lägger vi stor vikt vid din 
person och dina lösningsorienterade serviceegenskaper.

Vi söker nu en servicetekniker till vår serviceorganisation med utgångspunkt i region Skåne/södra Sverige. Som bas önskar vi att du har någon  
ny eller tidigare typ av yrkesteknisk utbildning inom områden som verkstad/mekanik/underhåll/elektronik m.m. Du kommer att arbeta i vår 
rikstäckande serviceorganisation med arbetsuppgifter som inkluderar mekanik, pneumatik, el och automation i samverkan. 

Arbetet är väldigt fritt, omväxlande och består av service, felsökning, problemlösning samt förebyggande underhåll och projekt för ständiga  
förbättringar av våra produkter som finns hos våra kunder. Ditt dagliga arbetet innebär i huvudsak att vara ute på kundbesök inom södra  
regionen och på vårt lokalkontor i Skåne (Lund). Att ha tät kontakt med kunder samt support av dina övriga kollegor i vår erfarna service- 
organisation för Norden. 

Vi vill att du är;
– Händig och tekniskt praktiskt lagd, noggrann.
– Beredd på att ge kunden det lilla extra och kan prestera även i pressade situationer.
– Driven, flexibel, positiv och engagerad i ditt arbete såväl enskilt som i team.
– Har förmågan att prioritera och värdesätter ordning och reda på din arbetsplats.
– Har lätt för att uttrycka dig på svenska i tal och skrift och har en grundförståelse för data och nätverk.

Vi lovar att vi är;
– Utvecklande, utmanande och framtidsorienterade.
– Inkluderande, varma och glada.
– Snälla, positiva och hjälpsamma.

Resande
– Tjänsten innebär resande (med företagets servicebil).
 – Det förekommer även ett visst antal hotellövernattningar per år.

Övrigt 
– B-körkort är ett krav.
– Meriterande är att ha god förståelse för elteknik samt att du gillar att arbeta praktiskt med teknik och lära dig nya saker.
– Även meriterande med tal, läskunskaper i engelska.
– Anställning startar omgående eller enligt överenskommelse.
– Tjänsten gäller 100%.

Kontakt, frågor och ansökan 
– Frågor om tjänsten besvaras av Christer Fernlund,  0705- 85 30 98 eller Johan Brandberg 0705 - 38 01 27 .
– Ansökan skickas till  info@vilokan.com
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A company in the Vilokan Group

Vi renar och återvinner vatten och lösningsmedel för industri och offentlig sektor.  
Vi skapar kostnadseffektiva, framtidssäkrade tekniklösningar med stora miljövinster. 

Slutna kretslopp är vårt mål och cirkulär ekonomi är framtiden. Vilokan Group är en koncern för miljön, för ekonomin,  

för framtiden. Vilokan Group bygger på mer än 30 års erfarenhet av innovation inom miljöteknik. Gruppens 

utvecklingsbolag, Vilokan Recycling Tech, var en pionjär som försåg den skandinaviska fordonsindustrin med 

renings- och återvinningsanläggningar redan på 1980-talet. Tusentals anläggningar senare har Vilokan vuxit 

till en koncern av företag som har hela världen som sitt arbetsfält. 

Hjärtat i verksamheten är fortfarande övertygelsen att framgångsrikt miljöarbete bara kan uppnås om det 

också är ekonomiskt lönsamt. Vilokan Group omsätter ca 430 miljoner och har försäljning till drygt 20 länder. 

Gruppen består av tre olika affärsområden, Technology, Solutions och Fluid.


