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Spångs ProcessTeknik AB arbetar med försäljning och service mot industrin. Spångs har
gedigen erfarenhet av pumpar, roterande utrustningar, mekaniska axeltätningar och
kompositbeläggning för såväl metall som betong. Vi kan erbjuda funktionhelhetslösningar på alla typer av roterande utrustningar med tyngdpunkt på pumpar
och fläktar. I linje med ökade miljökrav och energibesparingar ligger vi i framkanten,
vilket gör oss extra intressanta som leverantör och samarbetspartner för
industriföretag. Ett av våra starka varumärken är Chesterton som också är ägare till
företaget.
Vi satsar på framtiden och utökar vårt område med fokus på att etablera en ny
serviceenhet i Gävle. Denna enhet har möjlighet att expandera stort och vi söker
personer som vill växa tillsammans med oss! Vill du vara med och skapa en serviceenhet
i ett tidigt stadie och utvecklas i takt med företaget är detta något för dig!
Vi söker innovativa, driftiga och säljande servicetekniker inom områdena roterande
utrustning och beläggnings/målningsarbeten till vår nya serviceenhet i Gävle.
Tjänstebeskrivning roterande utrustning
I din tjänst som servicetekniker utför du reparationer och uppgraderingar av alla typer
av roterande utrustning men med stort fokus på pumpar. Som servicetekniker arbetar
du delvis ute hos kund men också i vår egen service verkstad. Vi tror starkt på säljande
service därför önskar vi att du är en utåtriktad person som lyssnar till kundernas behov.
Meriterande men inte ett krav;
•
•
•
•

Tidigare erfarenhet av roterande utrustning.
Bearbetningskunskaper.
Tidigare erfarenhet från mekanisk verkstad.
B-Körkort.

Tjänstebeskrivning beläggningstekniker
I din tjänst som beläggningstekniker utför du beläggningar med kompositmaterial på
både metall och betong. Arbetet sker både i vår serviceverkstad såväl som ute hos kund i
hela Gävleborgs och Dalarnas län. Vi tror starkt på säljande service därför önskar vi att
du är en utåtriktad person som lyssnar till kundernas behov.
Meriterande men inte ett krav;
•
•
•

Tidigare erfarenhet av kompositmaterial eller härdplaster
Tidigare erfarenheter av industrimålning
B-Körkort

Rekryteringen sker löpande, skicka din ansökan till tommy@spangs.se.

