
 

Verkstadsförman 

SweServ AB reparerar och underhåller i huvudsak 4-takts medelvarvs dieselmotorer. 
Vi arbetar på motorer ifrån samtliga motortillverkare. Vårt arbete utförs dels hos våra 
kunder och ombord på deras fartyg, dels i vår egen serviceverkstad. Vår framgång 
bygger på extrem kundnöjdhet och att vi håller högsta kvalitet på allt vi gör och på allt 
vi levererar. Våra kunder finns främst i Europa och Amerika.  Se www.sweserv.se för 
vidare information.  

  
Övergripande 

Vi söker nu dig som vill axla ansvaret att leda och driva vår serviceverkstad samt vår 
verkstadspersonal. Verkstaden sysselsätter 3–10 personer utifrån aktuell 
arbetsbelastning. Största delen av verkstadspersonalen arbetar också i vår 
fältserviceverksamhet och utför då service på plats hos våra kunder. Du kommer att 
ta helhetsansvaret för att arbeten som mottas av verkstaden utförs och rapporteras 
på ett korrekt och effektivt sätt. Du ansvarar för att nödvändiga reservdelar, verktyg 
och förbrukningsmaterial finns tillgängligt för verkstadspersonal. Du ansvarar också 
för att driva och leda vår verkstadspersonal till att leverera rätt produkt i rätt tid. Deltar 
själv i arbetet i verkstaden, lär upp övrig verkstadspersonal samt kontrollerar material 
innan det lämnar verkstaden med avseende på kvalitet och dokumentation. 
  
Rapporterar till Servicechef som har det övergripande och ekonomiska ansvaret för 
SweServ.  
  
  
Arbetsuppgifter 

• Leda och driva verkstadspersonal till att leverera på utsatt tid och med rätt 
kvalitet 
• Tillse att god ordning och reda, renhållning upprättas och vidhålls 

• Planera kommande arbetsuppgifter 
• Fördela arbetsuppgifter till verkstadspersonal 
• Planera och tillse att material som krävs för arbeten i verkstaden beställs och 
ankommer i rätt tid 

• Dokumentera, protokollföra och rapportera utfört arbete 

• Rapportera tidsåtgång per projekt 
• Attestera/kvittera verkstadspersonals rapporterade tidsåtgång per projekt 
• Utveckling och anpassning av interna rutiner och arbetssätt 
• Inköp av förbrukningsmaterial samt skyddskläder som används i verkstaden 
• Planera och tillse att underhåll av maskinpark genomförs 

• Visst underhåll och utveckling av relevanta kvalitetssystem  
  
  

http://www.sweserv.se/


Profil 
Vi söker dig som har erfarenhet från liknande tjänst inom verkstad och 
grupp/arbetsledning. För att lyckas måste du också ha gedigen 
teknik/materialkunskap och en god förmåga att strukturera så väl pågående som 
kommande arbeten. Vi önskar att du har drivkraft och förmåga att ta egna initiativ för 
att utveckla ditt ansvarsområde. 
 
Det är viktigt att du kan tillgodogöra dig de tekniska specifikationer och ritningar som 
anger rutiner och arbetsmoment för reparation och underhåll av komponenter. Ofta är 
dokumentationen utgiven av motortillverkaren.  
  
Goda datorkunskaper samt erfarenhet av Office-paketet är ett krav. 
 

Goda kunskaper i såväl svenska som engelska i tal & skrift är nödvändigt då vi 
arbetar med utländska leverantörer och kunder. 
 
Kunskap om dieselmotorer är ett krav, de behöver dock inte ha varit i den storlek 
som vi arbetar med. Med rätt bakgrundskunskap tror vi att du snart kan applicera 
kunskapen på vårt specifika fokusområde. 
  
Personliga egenskaper 

Vi tror du är strukturerad och noggrann men också kan ”se helheten” i ditt arbete. I 
rollen är det viktigt att kunna leda övrig personal. Tillse att de har uppfattat 
arbetsuppgiften och behåller fokus på den för att leverera rätt produkt på utsatt tid. 
Du kommer att snabbt växla mellan teoretiska-/praktiska arbetsuppgifter när 
oväntade hinder uppstår i ditt eller någon av verkstadspersonalens arbetsuppgifter.Vi 
uppmuntrar utveckling och stöttar förbättringsidéer där de är genomförbara. Du 
kommer i många fall själv att utföra föreslagna förbättringar, omstruktureringar och 
projekt efter godkännande från ledningen. 
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”. 
  
Placeringsort 
Kungälv. Resor förekommer. 
  
Omfattning 
Heltid.  
Vi tillämpar provanställning 

  
Lön 
Fast lön 
 

Ansökan 

Vi vill ha din ansökan så fort som möjligt men senast 30 september 
Positionen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. 
 
Frågor om processen och positionen kan ställas till Johannes Arvidsson 
(Servicechef) 
+ 46 303 941 07 eller Johannes.Arvidsson@sweserv.se 

mailto:Johannes.Arvidsson@sweserv.se

