Vi söker Servicetekniker
Infiniti Medical grundades 1990 och verkar idag som en betydande leverantör och återförsäljare av medicintekniska
produkter inom svensk, norsk och dansk sjukvård. Det svenska bolaget har huvudkontoret lokaliserat till
Täby/Stockholm och det norska bolaget i Drammen utanför Oslo samt i Danmark i Greve utanför Köpenhamn.
Infiniti Medical representerar globalt väl etablerade leverantörer som är kända för sina produkter av högsta kvalitet.
Infiniti Medical har ett högt kvalitetstänkande och är certifierat enlig senaste standarden ISO 9001:2015. Vi arbetar för
att vara en trygg och säker leverantör för våra kunder, både vad gäller produktkvalitet och klinisk kompetens inom
företaget.

Vårt företag växer och vi behöver utöka vårt tekniska serviceteam med ytterligare medarbetare.
Vi söker Dig som vill bli en del i vår service/supportteam på företaget. I tjänsten ingår
bl.a. akut- och planerad service på våra produkter. Leveranskontroller, telefonsupport,
administration, samt besök hos våra kunder i hela Sverige.
Vi söker en person som bl.a. passar in på följande…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du bör ha arbetslivserfarenhet och vara över 24 år.
Du har en teknisk utbildning eller bakgrund (t.ex. ingenjör eller annan motsvarande
yrkesutbildning)
Du är teknisk lagd med goda kunskaper inom elektronik, apparat och IT/data
(nätverkslösningar är meriterande)
Som person är du kundfokuserad med en hög servicekänsla.
Du är noggrann och strukturerad i Din vardag och har ett sinne för ordning och reda.
Du har körkort, arbetet innebär resor med övernattningar. (Ca 30-50 dagar/år)
Du har goda språkkunskaper i engelska i både tal och skrift.
Du är initiativrik som tycker om att arbeta självständigt men agerar flexibelt.
Med positivt driv och social förmåga bidrar du till trivsel till ett starkt team.

Arbetet innebär stor frihet under eget ansvar och Du kommer till ett företag med ”högt i tak”.
Du kommer att arbeta tillsammans med vår servicechef, tre servicetekniker och annan
kundservicepersonal inom företaget. Det finns stora möjligheter att på sikt växa i företaget och vi
kommer att erbjuda villkor efter kunskap, erfarenhet och kompetens. Vi sitter i ljusa trevliga
lokaler på Enhagsvägen 9 i Täby.

Välkommen med din ansökan snarast!
I din ansökan vill vi att du bifogar ett CV och ett personligt brev, som skickas till:
jimmy.lovgren@infiniti.se
Frågor om tjänsten besvaras av:
Jimmy Lövgren Servicechef, tel nr. 070 - 587 54 01 el. Johan Medin VD, tel nr. 070-556 16 65
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