De flesta ser ett bord.
Du ser idéer till effektivitetsförbättringar

Servicetekniker (2 st), IKEA Svenska AB, Torsvik
Du ser lite annorlunda på saker och ting. Det gör vi också. Vi tror på att dina värderingar är viktigare än det som står på
ditt CV. Vi utmanar dina färdigheter och låter dig växa. Kom och se saker annorlunda med oss.

Om Dig
Vi söker efter dig som är serviceinriktad och tekniskt kunnig. Som person är du nyfiken och har en strävan att
utveckla dina kunskaper. Du tycker om att utmana, både dig själv och verksamheten på ett lösningsorienterat
och kreativt sätt, samtidigt som du ställer höga krav på kvalitet och säkerhet. Du tar ett stort ansvar i det
dagliga arbetet och bidrar med både energi och positivism till dina kollegor. Vi ser gärna att du har erfarenhet
av liknande arbetsuppgifter eller utbildning inom området. Ett krav för tjänsten är att du har körkort och god
datavana. Vi ser även gärna att du kan hantera engelska i tal och skrift.
Om arbetet
 Löpande underhåll och reparationer av bansystem, automatkranar och övrig utrustning
 På ett säkerhetsmedvetet och effektivt sätt utföra dina arbetsuppgifter
 Bidra till en säker och kvalitetsorienterad arbetsplats
 Bidra med kreativitet, förslag och idéer till förbättringar i den dagliga driften
Om uppdraget
Vi erbjuder dig ett varierande arbete i en lärande arbetsmiljö där samarbete och högt tempo blandat med
mycket skratt genomsyrar vår vardag. Dina kunniga chefer och kollegor hjälper och coachar dig i din utveckling.
Det är du själv som sätter gränserna för din egen utveckling och här välkomnar vi dig till långsiktiga
utvecklingsmöjligheter inom en internationell koncern. Din ansökan kan vara en början på en långvarig relation
och vi hoppas att just du vill bidra med din vilja, passion och kompetens för att skapa ett bättre IKEA.
Inom Service & Facility på IKEA Torsvik arbetar idag 18 personer. Avdelningens övergripande uppgift är att ge
bästa möjliga support till driften. Som medarbetare på Serviceavdelningen kommer du att arbeta med drift,
skötsel, förebyggande underhåll, felsökning, utrustning, reparation av maskiner samt övrig service i vår
verksamhet. IKEA Torsvik växer och investerar i ny utrustning för framtiden, där vi vill att du ska växa och
utvecklas tillsammans med oss.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Tommy Martinsson 073-2321938 eller Martin
Dahlgren 072-8865365. Vi erbjuder en tillsvidareanställning med 6 månader provanställning, där vi arbetar 2skift, samt var 6:e helg. Sista dag för ansökan är 2017-01-31. Vi tillämpar löpande urval, så passa på att söka
redan idag.
IKEA Svenska AB är med våra distributionscentraler i Torsvik och Älmhult och ca 1000 medarbetare Sveriges
största lagerverksamhet. Vårt uppdrag är att ta emot varor från 100-tals leverantörer och sedan leverera
varorna i rätt tid, till högsta möjliga kvalité till lägsta möjliga kostnad till våra varuhus i norden eller direkt till
kund. Det är viktigt för oss att arbeta tillsammans för att nå våra mål och att allt vi gör, gör vi med kunden i
fokus. Vår resa mot att bli en självklar logistikpartner inom IKEA fortsätter och vi söker nu en ny kollega till vår
serviceavdelning som vill bidra till detta!
Läs mer och ansök på ikea.se/jobb

