Service Engineer
Övergripande
Arbetsledare för servicearbeten på motorer (medium speed) ombord i fartyg.
Praktiskt utföra och leda arbetet ute hos kund.

Aktivt bidra till att MMAB tar nästa steg på vägen till att skapa en organisation som strävar
mot världsklass där ledorden är service, kvalitet, struktur och förmåga att agera snabbt.
Ansvarsområden
Som service engineer kommer du vara företagets representant gentemot kund ombord i
fartyg vid större servicearbeten. Du kommer vara den viktiga länken mellan kund och
huvudkontoret i Kungälv. Du kommer utgå från vår verkstad i Kungälv, arbetet innefattar
ungefär 120 – 150 resdagar per år. Dina uppgifter kommer innefatta:









Utföra service och reparationsarbeten ombord i fartyg och i vår verkstad.
Använda och underhålla verktyg och maskiner.
Utföra inspektioner inför större serviceuppdrag.
Skriva servicerapporter efter utfört arbete.
Hålla en professionell nivå på arbete och kundkontakt.
Vara effektiv och kvalitetssäker vid mekaniskt arbete.
Säkerställa kundnöjdhet genom professionellt utfört arbete och kundkontakt.
Utföra arbete i enlighet med motortillverkarens rekommendationer.

Kvalifikationer
 Minst 3 års erfarenhet från arbete med fartygsmotorer, gärna 5 års erfarenhet av
reparations- och underhållsarbete.
 Goda engelska läs- och skrivkunskaper.
 Körkort, B-behörighet
 Datorvana (Officepaketet)
 Kunna resa med kort varsel.

Personliga egenskaper
Vi tror du är strukturerad, analytisk, noggrann men också kan ”se helheten” och din del i vårt
flöde. I rollen är det viktigt att kunna arbeta såväl självständigt, som i team.
MMAB är ett litet företag där många uppgifter ska utföras av få personer, det är därför extra
viktigt att du är flexibel, prestigelös och villig att ”hoppa in där det behövs”.
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Om oss
Majnabbe Motor Diesel Service AB, MMAB, köper, lagerhåller och säljer reservdelar för
marina fartygsmotorer. Vår framgång bygger på extrem kundföljsamhet och att vi håller
högsta kvalitet på allt vi gör och på allt vi levererar. Försäljningen sker huvudsakligen på
export till direktkunder och specialiserade serviceföretag i främst Europa och Amerika. Vi
står nu i startgroparna för att skapa en serviceorganisation som följer det kvalitetskoncept
som tidigare varit mycket uppskattat av våra reservdelskunder.
Se www.majnabbemotor.com för vidare information.
Placeringsort
Kungälv.
Resor förekommer.

Omfattning
Heltid.
Vi tillämpar provanställning
Lön
Fast lön
Ansökan
Vi vill ha din ansökan så fort som möjligt men senast 31 januari till hr@majnabbemotor.com
Positionen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Frågor om processen och positionen kan ställas till Service Manager, Rikard Persson,
+46 720-195 538 eller Rikard.Persson@majnabbemotor.com
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