Om företaget

ALMAB Storvik AB utvecklar och marknadsför utrustning för
automatisering av sågverk och hyvlerier i Europa. Företaget grundades
1928 och är idag branschledande i Norden inom flera segment.
Huvudkontor och den egna verkstaden ligger i Storvik, Gästrikland.
Bolaget har 30 anställda och omsätter ca 90 miljoner årligen.
ALMAB Storvik AB ingår ARA Technology Group. Läs mer på
www.almab.se

Montageledare till ALMAB Storvik AB
Har du erfarenhet av maskinmontage? ALMAB Storvik AB fortsätter stärka vår position på
marknaden och vi söker nu en resande montageledare till vår verksamhet!
Om tjänsten
Som montageledare arbetar du med nyinstallationer och maskinmontage på plats hos kund.
I arbetet ingår montering och svetsjobb, samt att leda inhyrd personal och egna montörer.
Arbete på hög höjd med travers, truck och mobila arbetsplattformar samt tunga lyft kan
förekomma. Som montageledare hos oss behöver du uppskatta att jobba i en verksamhet som har
högt tempo och en stark laganda.
Resor inom Sverige och övriga Europa är en naturlig del av din vardag. Även resor till länder
utanför Europa förekommer men i en mer begränsad omfattning.
Då du jobbar mest ute hos kund finns möjlighet att utgå från valfri ort i Sverige.
Du tillhör företagets projektavdelning. Arbetet utförs i nära samarbete med projektledare och
produktionsavdelning som ansvarar för tillverkning och leveranser av våra maskiner.
Din profil

Vi söker dig med några års erfarenhet och goda kunskaper i mekaniskt montage. Du är en
engagerad person med stark egen driftkraft. Har du erfarenhet från driftsättning av maskinlinjer
eller annan hanteringsutrustning inom träindustri är detta starkt meriterande.
Du besitter goda språkkunskaper i svenska och engelska.
Personliga egenskaper som passar för tjänsten:
• engagerad
• noggrann och ansvarsfull
• driven och initiativtagande
• kundfokuserad
Vi ser gärna att du har en utbildning inom industriteknik eller liknande, alternativt motsvarande
kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet.
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna Projektchef Fredrik Dahlberg tel. 070 309 01 14,
fredrik.dahlberg@almab.se. Ansökan bör innehålla meritförteckning, personligt brev och betyg från
skola och tidigare arbetsgivare.
Skicka din ansökan till
löpande.

almab@almab.se så snart som möjligt eftersom urval kommer att ske

