BRUBAKKEN är en av nordens största och
mest flexibla maskinpartner, specialiserad på
försäljning, rental och service av maskiner i
lift- och truckbranschen.
Vår målsättning är att göra vardagen enkel
och effektiv för våra kunder och se till att hitta
rationella och kostnadseffektiva lösningar
anpassade efter kundens önskemål och behov.

MEDARBETARE TILL RESERVDELAR OCH
SUPPORT - LIFT
Brubakken söker medarbetare till reservdelsavdelningen för våra liftkunder

Vi samarbetar med världsledande leverantörer såsom JLG, Omme, Ruthmann, Versalift,
Multitel, GreenMech, Konecranes, TCM, MAFI,
Seacom, Kamag och Hubtex.

Brubakken är inne i en expansiv fas och har stor
efterfrågan på våra support- och reservdelstjänster.
Vi förstärker nu den avdelningen med ytterligare en
medarbetare. Har du några års erfarenhet i branschen och har förmåga att lösa problem, välkommen
att söka denna tjänst hos oss!

Brubakken grundades 1956 i Porsgrunn,
Norge och har idag ca 190 anställda och en
årlig omsättning på ca 750 MSEK.
Brubakken AB har kontor och verkstäder i
mellersta och södra Sverige.

Brubakken har lång erfarenhet i liftbranschen och
säljer årligen hundratals nya och begagnade liftar. En
viktig del i servicen till våra kunder är vår avdelning för
reservdelar/support som arbetar med försäljning av
reservdelar till alla liftfabrikat och modeller.

”Maskiner, människor och
långsiktiga relationer”

BRUBAKKEN AB
Victor Hasselblads gata 9
421 31 Västra Frölunda
010-722 30 00 I info@brubakken.se
www.brubakken.se

Vi söker dig som har några års erfarenhet från liftoch/eller fordonsbranschen, teknisk kompetens,
läser el- och hydraulscheman, har god datorvana samt
förståelse för affärssystem.
Som person har du hög ambitionsnivå, ser dig som en
problemlösare och är inte rädd för att söka information på olika sätt för att snabbt hitta rätt reservdelar till
olika reparationer.
Brubakken värnar om dina personuppgifter, när du sänder en ansökan till oss godkänner du att vi spar dina uppgifter under ansökningstiden. Läs mer om vår integritetspolicy på vår hemsida.

Det är fördel för dig om du kan uttrycka dig på engelska då vi har flera utländska leverantörer. B-körkort är
ett krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och
att du har en hög servicenivå. Du bör se jobbet långsiktigt och ha en vilja att utvecklas. Vi kommer att erbjuda
dig intern och extern utbildning inom ditt område.
Vi erbjuder en spännande och ansvarsfull tjänst i vår
eftermarknadsorganisation. Du kommer att arbeta i
ett härligt gäng på vårt kontor i Falkenberg.
Läs mer om vår verksamhet på www.brubakken.se.
Har du frågor kring denna tjänst kontakta
eftermarknadschef Dan Bergquist tel 010-722 30 22
eller dan.bergquist@brubakken.se
Välkommen med din ansökan senast 2019-01-06 till
jobb@brubakken.se, märk din ansökan med ”Reservdelar/Support Lift”. Urval och intervjuer sker löpande
tills vi hittar den vi söker.

