Datum: 2019-10-11

Modulsystem Sweden AB med ca 45 anställda har en unik kompetens inom utveckling av biljett- och
betalsystem för kollektivtrafik och parkering. Modulsystem har under 25 års verksamhet uppnått en mycket
stark position på sina marknader med hög kundnöjdhet. Därför fortsätter vi växa och behöver nu rekrytera
ytterligare.

Är du vår nya servicetekniker?
Modulsystem har fått förtroende att serva och reparera spärrar och spärrluckor i Stockholm hos en av
kollektivtrafikens större aktörer och söker därför fler servicetekniker.
Vi erbjuder ett varierande arbete med en blandning av förebyggande underhåll, felsökning, reparationer,
montering och installationer. Du kommer ingå i ett team med flera andra servicetekniker där ni tillsammans
säkerställer att vi uppfyller kundens krav. I början av din anställning kommer du få en omfattande
introduktion och ett gediget stöd för att känna dig säker i arbetet.
Som servicetekniker på Modulsystem måste du kunna arbeta metodiskt och självständigt. Du bör vara
självgående, trevlig och tycka om att ta ansvar samt vara stresstålig. Som person är du noggrann och tycker
det är viktigt att arbetet utförs med god kvalitet och en hög servicenivå. Vi ser gärna att du har erfarenhet av
liknande arbete.

För att lyckas i rollen tror vi att du:
• Har utbildning eller motsvarande erfarenhet som servicetekniker.
• Har kunskaper inom mekanik och elektronik.
• God datorvana och vana att rapportera i fler system.
• Uttrycker dig väl i såväl tal som skrift på både svenska och engelska.
• B-körkort är ett krav.
• God fysik

Modulsystem ligger nära Barkarby pendeltågstation i Järfälla. För den här tjänsten vill vi att du bor i
Stockholmsområdet.
• Tillträde: Snarast.
• Arbetstider: Schemalagt dag, kväll och natt, beredskap förekommer i tjänsten.
Om du känner igen dig i ovanstående beskrivning och vill ha ett varierande och kul jobb i ett stabilt och
växande företag, så ber vi dig skicka din ansökan med bifogat CV och löneanspråk så snart som möjligt men
senast 2019-11-10.
Ansökan skickas till: jobb@modulsystem.se
Har du frågor, kontakta Pernilla Grimstedt, Arbetsledare SL-team pernilla.grimstedt@modulsystem.se
Intervjuer kommer att ske löpande.
Modulsystem är ett tjänsteföretag och har kollektivavtal, för mer info, se www.modulsystem.se

