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PER I

Serviceinriktad industrielektriker
till Pipe Life Sverige AB
Tjänst
Söker du ett fritt, omväxlande och utmanade arbete under eget ansvar?
Vill du dessutom vara en del av ett väletablerat, framgångsrikt och internationellt företag med en stark
framtidstro?
Nu söker vi en Industrielektriker åt vår kund Pipelife Sverige AB, med placering i Ölsremma.
Tjänsten innebär stort ansvar och du kommer att verka som en slags "chef" över ditt eget arbete.
Du kommer att tillhöra drift- och underhållsavdelningen som idag består av en grupp om 6 personer.
Din uppgift kommer vara att bygga upp en elverkstad på arbetsplatsen. Av den anledningen bör du trivas
väl med frihet under ansvar och utmaningar som sätter initiativförmågan på prov.
Om Arbetsplatsen
Vår kund PIPELIFE SVERIGE AB är Sveriges ledande tillverkare inom plaströrsbranschen.
Deras produkter används inom bl.a. kommunalteknik, jord- och skogsbruk, inomhusavlopp samt
kabelkanalisation.
De är drygt 220 anställda och omsatte 2017 ca 960 milj. Förutom försäljning i Sverige exporterar de till
flertalet av de europeiska länderna.
Pipelifes svenska huvudkontor ligger i Ljung och det finns fabriksenheter både i Ljung (Herrljunga
kommun) och Ölsremma (Tranemo kommun). Pipelife Sverige ingår i Pipelife International med säte i
Wien. Gruppen omsätter ca 880 milj. Euro.
Om Kompetensföretaget
Boge Kompetens AB är ett kompetens- och utbildningsföretag som förser lokala företag med kompetent
och självgående personal. Vårt arbete präglas av lokal kännedom, kundnärhet och flexibilitet.
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Beskrivning av arbetsuppgifterna
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av:




Förebyggande och avhjälpande el och automationsarbeten.
Driftsätta och arbeta med frekvensstyrningar.
Konstruera och genomföra förbättringar på befintlig maskinpark.

Vi lägger stor vikt vid erfarenhet av felsökning, schemaläsning, industriautomation och PLC-utrustning där
erfarenhet av Siemens är meriterande.
Personlig Profil
Du som söker tjänsten är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utbildad elektriker, gärna med erfarenhet från industrin.
Social, ödmjuk och trygg i dig själv. Stor vikt läggs vid personlig mognad.
Initiativrik, självgående och lösningsorienterad.
Flexibel i din arbetsroll och räds inte förändringar.
Självständig som person och självgående i ditt arbete.
Samarbetsvillig och en lagspelare i gruppsammanhang.
Noggrann och har ett gott sinne för ordning och reda.
Uppmärksam i ditt arbete och har ett högt säkerhetstänk.
Behärskar svenska i tal och skrift, då samtliga arbetsinstruktioner förekommer på svenska.
Lättlärd när det kommer till att anamma olika affärssystem.

Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna och erfarenhet på området är högst meriterande.
Vi kan dock även se en nyutbildad elektriker, som vill utvecklas som industri- och automationselektriker.
Övrigt
Sök tjänsten senast den 31 oktober, 2018.
Start: Omgående. Arbetstiden är heltid och dagtid måndag till fredag.
Lön enligt villkor.

Ansökan skickas till:
caroline@bogekompetens.se
ann-sofie@bogekompetens.se
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