Vår kunskap Er framgång
Oilmek leder den tekniska utvecklingen av hydraulsystem inom industrin:
För 12 år sedan levererade vi vårt första frekvensstyrda hydraulsystem. Där började resan med att utveckla tekniken som
skapar ett helt nytt sätt att spara energi samt optimera styrningen/processen. Vi har ständigt pågående utvecklingsuppdrag
hos våra kunder.

Förebyggande underhåll:
För att säkra driften och sänka kostnaden för hydraulikunderhåll har vi utvecklat en arbetsmodell för förebyggande underhåll
av hydraulsystem. Modellen består av Besiktningar, riskanalys och åtgärder. Detta arbetssätt är mycket uppskattat hos våra
kunder. Efterfrågan på dessa tjänster är betydligt större än vad vi idag klarar av att leverera.

Arbeta som besiktningstekniker på Oilmek!
I rollen som besiktningstekniker kommer du främst att arbeta med teknisk kontroll av hydrauliska anläggningar. Tjänsten
innebär att du kommer jobba både ute hos kund med besiktningar och inne på kontor med protokollskrivning. Utöver
besiktningarna kommer du även stötta övriga tekniker med komponentberedningar och åtgärder efter besiktning.
Du kommer börja jobba parallellt med våra tekniker tills du blir självgående. Vår serviceledare planerar in uppdragen i
samråd med dig. Du utgår ifrån Uddevalla och kunderna finns inom en radie på 10 mil.

Vem är du?
Vi tänker oss att du har jobbat med underhåll inom industrin, som service- eller underhållstekniker och att du nu vill anta nya
utmaningar mot en mer administrativ tjänst. En klar bonus är om du även har erfarenhet inom hydraulik och/eller besiktning.
Du är noggrann och har öga för detaljer. Du har ett trevligt bemötande och är bekväm i kommunikationen med kund.

Vi erbjuder dig
•
•
•
•

En gedigen introduktion och utbildning med bra stöd från dina kunniga kollegor
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig utveckling
Bli kollega i en organisation med stort medarbetainflytande
Tjänstepension, friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring, arbetstidsförkortning och vinstdelning

Meriterande:
•
•
•

Att ha arbetat som underhållstekniker
Erfarenhet av hydraulik
Erfarenhet av besiktningsarbete/förebyggande underhåll

Vill du bli en del av Oilmek? Vi hoppas det!
Anställningsform:

Placering:

Heltid, tillsvidare

Uddevalla

Ansökan:
Vid frågor kring tjänsten kontakta Eric Verhaegh 0500-77 19 52. Skicka ditt personligabrev och CV till jobb@oilmek.se
Rekryteringen sker löpande
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