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Svarvare med fräskunskaper 
 
Övergripande 
En självgående svarvare med fräskunskaper till manuella maskiner, både för tillverkning och 
reparationer. 
 
Som en del av SweServ kommer du att aktivt bidra till att SweServ 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 
Tjänsten består främst av manuell svarvning och fräsning av motordelar till fartygsmotorer. Du 
kommer även hjälpa till vid renoveringar av div. motorkomponenter som utförs i vår verkstad i 
Kungälv. 
Du kommer även ansvara för underhållet av vår maskinpark. 
 
Kvalifikationer 

 Minst 3 års erfarenhet av maskinberarbetning i verkstadsmiljö. 

 Grundläggande verkstadskunskaper. 

 God förståelse i verkstadstermer. 

 God förmåga att läsa ritningar. 

 Kunskap om arborrning är meriterande. 

 B-körkort. 

 Svenska och engelska i tal och skrift. 

 Erfarenhet av olika mättekniker. 

 Erfarenhet som verktygsmakare är meriterande. 
 

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.  
SweServ 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”. 

Om oss 
SweServ AB är ett helägt dotterbolag till Majnabbe Motor Diesel Service AB. 
Vi utför i huvudsak service på våra kunders fartygsmotorer. Vi arbetar enligt MMAB:s målstyrning, 
där extrem kundföljsamhet, högsta kvalitet på levererat servicearbete och/eller reservdelar är ett 
krav. Se www.majnabbemotor.com för mer information om oss och vår organisation. 
 
Placeringsort  
Kungälv.  
 
Omfattning  
Heltid.  
Vi tillämpar provanställning  
 
Lön  
Fast lön  
 

http://www.majnabbemotor.com/
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Ansökan  
Vi vill ha din ansökan så fort som möjligt men senast 31 mars till hr@majnabbemotor.com 
Positionen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Märk din ansökan med ”Svarvare” 
 
Frågor om processen och positionen kan ställas till Service Manager, Rikard Persson,  
+46 (0)303-206055 eller rikard@sweserv.se 
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