Montör sökes till Storköksinnovationer!
Storköksinnovationer i Alingsås AB går en mycket spännande framtid till mötes. Vi står inför stora
utmaningar och fantastiska möjligheter. Vi är auktoriserad Partner till Electrolux Professional som
arbetar med storkök och för rätt person finns mycket goda möjligheter att få arbeta med spännande
projekt, intressanta produkter i en dynamisk miljö med högt i tak och trevliga kollegor. Vill du vara
med och göra skillnad kan detta vara rätt utmaning för dig.
Dina arbetsuppgifter
•
•
•

Installation av storköksutrustning
Arbete ute hos kund
Resor i företagets distrikt

Kvalifikationer
•
•
•
•
•
•

Du har en gymnasieutbildning
Erfarenhet av installation och montage på byggarbetsplats
Du har ett brett tekniskt kunnande och har erfarenhet av att läsa monteringsanvisningar och
ritningar
Erfarenhet inom storköksutrustning är en merit
God svenska i tal och skrift
B-körkort är ett krav.

Personliga egenskaper
•
•
•
•
•
•

Social, trevligt bemötande både internt och externt
Lojal och plikttrogen
Öppen och ärlig
Trivs att arbeta i ett team men också självständigt ute hos kund och på resor
Sinne för ordning och reda
Problemlösare och målinriktad

Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett välmående och framgångsrikt familjeföretag som är en av de
ledande leverantörerna i Norden inom storkök, både till offentlig och privat marknad. Du blir del av ett
erfaret team med god stämning och trevliga kollegor och för rätt kandidat finns goda
utvecklingsmöjligheter. Tillsvidareanställning med månadslön och individuell lönesättning samt möjlighet
till bonus. Andra förmåner är friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring. Tjänsten är på heltid med
placering i Alingsås med tillsättning vid kommande årsskifte. Du ingår i team om 14 personer och
rapporterar till vår Servicechef.
Kontakt och ansökan
Är du intresserad och stämmer in på profilen vill vi gärna att du skickar in ett personligt brev och CV där
du kort beskriver dina erfarenheter och kompetenser inom ovanstående områden och varför du är
intresserad av tjänsten. Har du några frågor beträffande rekryteringsprocessen eller tjänsten är du
mycket välkommen att kontakta Richard Thomson på 0322–14063. Notera att vi arbetar med urvalet
löpande och sista ansökningsdag är 11/1–2019.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Vi tar endast emot ansökningar via mail till richard.thomson@storkoks.se
Storköksinnovationer i Alingsås AB är ett familjeföretag som är auktoriserad partner till Electrolux
Professional och som sedan 2005 säljer och levererar helhetslösningar inom storkök till både offentlig
och privat marknad. Företaget levererar kompletta kök från design, projektering till installation och
service. Företaget är verksamt i Västra Götaland, Halland, Värmland, Örebro och en del av
Östergötland med 14 anställda och en försäljning kring MSEK 130.

