Mekaniker - Fartygsmotorer
Övergripande
Vi söker efter en driven mekaniker som tycker om att arbeta med motorer, vill fördjupa sina
kunskaper och utvecklas i en utmanande bransch. Är du motorman men vill inte jobba med
kringutrustning såsom separatorer, pumpar och dylikt? Vi har lösningen i denna tjänst med hela
världen som arbetsplats.
Ansvarsområden
Som mekaniker kommer du vara en del av ett team vid servicearbeten ombord i fartyg och i vår
verkstad. Du kommer arbeta med erfarna mekaniker som är villiga att dela med sig av sina
erfarenheter. Du kommer utgå från vår verkstad i Kungälv, arbetet innefattar ungefär 80 - 120
resdagar per år. Dina uppgifter kommer innefatta:
•
•
•
•

Utföra service och reparationsarbeten ombord i fartyg och i vår verkstad.
Använda och underhålla verktyg och maskiner.
Hålla en professionell nivå på arbete och kundkontakt.
Utföra arbete i enlighet med motortillverkarens rekommendationer.

Kvalifikationer
• Gärna motorman i grunden (ej krav)
• Goda engelska läs- och skrivkunskaper
• 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.
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. Se www.sweserv.se för mer information
om oss och vår organisation.
Placeringsort
Kungälv.
Omfattning
Heltid.
Vi tillämpar provanställning
Lön
Fast lön
Ansökan
Vi vill ha din ansökan så fort som möjligt men senast 31 juli till hr@majnabbemotor.com
Positionen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Märk din ansökan med ”Mekaniker”
Frågor om processen och positionen kan ställas till Service Manager, Rikard Persson,
+46 (0)303-206055 eller rikard@sweserv.se
___________________________________________________________________________________
SweServ AB
Org. Nr: 559181-4040
Phone No: +46(0)303-94107
Signalgatan 7
VAT: SE559181404001
Fax No: +46(0)303-94105
SE-442 40 Kungälv
Sweden

