BESIKTNINGSMAN
Vi ser nu en ökad efterfrågan på våra tjänster
och söker därför fler medarbetare till vårt huvudkontor i Åsbro.

OM TJÄNSTEN

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av besiktning och rengöring av
vattentorn och dricksvattenreservoarer med ROV (fjärrstyrda undervattensfarkoster). Då våra kunder är lokaliserade över hela Sverige innebär
arbetet många resdagar och boende på hotell. I tjänsten kan det också
krävas att du stöttar medarbetare i uppgifter som ligger utanför ditt arbetsområde.
Som nyanställd genomgår du vår utbildningsstege i vilken du under översyn utför enklare tjänster och uppdrag mot kund. Efter utbildningen kan
du självständigt utföra besiktningsuppdrag med undervattensrobot,
skadediagnostisering samt rekommendera åtgärder.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har utbildning inom dricksvattenteknik och/eller har praktisk erfarenhet inom dricksvattenproduktion. Andra erfarenheter inom
besiktning, till exempel hus, anläggning eller skadeförebyggande
åtgärder är meriterande.
Dessa krav ställer vi på dig:
• Bakgrund inom VA-teknik, byggteknik eller
besiktning av anläggningar.
• Goda kunskaper i svenska, både skrift och tal
• Goda kunskaper i engelska
• Datorvana och kunskaper inom Officepaketen
• B-körkort

PERSONLIGA EGENSKAPER

Då kundkontakten utgör en central roll skall du vara serviceinriktad och
inge förtroende. Det är viktigt att du har god kommunikativ förmåga i
både tal och skrift. Du brinner för att skapa långsiktiga relationer och sätter alltid kunden i första rummet. Du är noggrann och strukturerad i ditt
arbete samt drivs av en stark vilja att utvecklas i ditt yrkesliv. Som person
är du positiv, social och trivs med nya utmaningar.

VI ERBJUDER DIG:
•
•
•
•
•

VARAKTIGHET
Tillsvidare

ANSÖKAN
Maila CV och personligt brev till
info@amphi-tech.se och märk den
med ”Besiktningsman Amphi-tech”.
Tjänsten tillsätts löpande.

KONTAKT
Har du frågor om tjänsten är du
välkommen att kontakta:
Martin Pehrson
0582-68 68 93,
info@amphi-tech.se

För att kunna förebygga och lösa problem hos våra kunder ser vi att du
är noggrann, flexibel och analytisk. Du gillar högt tempo och är öppen för
att ta till dig nya arbetssätt/metoder.

OM AMPHI-TECH
Amphi-tech har under 20 år arbetat med och utvecklat ett helhetskoncept för
besiktning och underhåll av dricksvattenreservoarer. Vi utför årligen tjänster
mot 60 % av landets kommuner samt privata aktörer.
Amphi-tech är även verksamma i övriga Norden genom utförande av tjänster
och försäljning av produkter, i egen regi eller via samarbetspartners.

0582-68 68 90
www.amphi-tech.se

En spännande och unik
arbetsplats
Ett stabilt företag med
stora tillväxtmöjligheter
Ett varierande arbete med goda
förutsättningar att avancera inom
tjänsteområdena
Arbete med ROV (fjärrstyrda undervattensfarkoster)
Ett fritt och omväxlande arbete med
stort eget ansvar

