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.
Vi samarbetar med världsledande leverantörer
såsom JLG, Omme, Ruthmann, Versalift, Multitel och GreenMech.
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.
”Människor, maskiner och
långsiktiga relationer”
BRUBAKKEN AB
Victor Hasselblads gata 9
421 31 Västra Frölunda
010-722 30 00 I info@brubakken.se
www.brubakken.se

SERVICETEKNIKER LIFT
Brubakken söker en självgående och engagerad lifttekniker till Stockholm
Brubakken Lift har stor efterfrågan på servicetjänster
och behöver ännu en lifttekniker till Stockholm.
Vi söker dig som har några års erfarenhet och vill arbeta med service och underhåll av alla typer av maskiner
i liftbranschen.
I rollen som servicetekniker behöver du vara självgående och ha kunskaper om fordonsel, hydraulik och
mekanik. Jobben varierar och är både inne på vår
verkstad och ute hos kund, där du är vårt ansikte utåt.
För oss är din personlighet viktig, att du har problemlösningsförmåga, är positiv, engagerad och alltid
sätter kunden i fokus. Att förstå och prata engelska är
en fördel i kontakt med våra utländska leverantörer.
Rapportering och felsökning sker också med datorer.
B-körkort är ett krav.
Vi arbetar med många tekniskt avancerade produkter
och tillsammans med våra leverantörer är vi måna om
att våra tekniker har rätt utbildning och kompetens.

Vi ser till att våra tekniker får vidareutbildning men
det är lika viktigt att de själva är nyfikna och drivna
när det gäller nya produkter. Hos oss har vi fullt
utrustade servicebussar och erbjuder friskvårdsbidrag.
Läs mer om vår verksamhet på www.brubakken.se
Har du frågor om tjänsten kontakta Sverigechef Lift
Peter Claesson, tel. 010-722 30 02 eller
peter.claesson@brubakken.se
Välkommen med din ansökan snarast. Urval sker
löpande och tjänsten tillsätts när vi hittar rätt
person.
Sänd din ansökan och CV till jobb@brubakken.se.
Märk med ”Servicetekniker Stockholm”

