De flesta ser ett bord.
Du ser idéer till effektivitetsförbättringar.
Servicetekniker, 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 dig som har ett stort personligt engagemang och finner en drivkraft i att arbeta med,
samt utveckla, säkerhet och kvalitet i ditt arbete. Du motiveras av att ta eget ansvar, ser
noggrannhet som en självklarhet och är van vid att arbeta inom en verksamhet som är
omväxlande och ofta går i ett högt tempo. Du har god analytisk förmåga och kan se orsaker,
samband och konsekvenser i uppkomna situationer. 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.
Det är meriterande men inget krav att du har med dig kompetens inom:
•
Regelverk för elektriska anläggningar, heta arbeten och arbeten på hög höjd
•
Kunskap och/eller förståelse inom automation, mekanik, pneumatik och el
Vi har krav på:
•
Körkort och god datavana
•
Goda kunskaper i svenska samt förmåga att hantera engelska i tal och skrift
Om arbetet
Som servicetekniker på IKEA Torsvik kommer du att arbeta inom ett brett område och med
varierade arbetsuppgifter. Exempel på arbetsuppgifter som du tillsammans med dina kollegor
kommer att utföra är:
•
Ansvara för att ge god service till verksamheten genom professionellt bemötande,
återkoppling och kommunikation
•
Ansvara för löpande underhåll och felsökning av industriella automationssystem
självständigt och i grupp
•
Prioritera och lösa uppkomna fel på utrustning
•
Vara delaktig och bidra till förbättringsarbeten/projekt/utveckling inom arbetsområdet
Om uppdraget
Serviceavdelningen på IKEA Torsvik är i en expansiv fas för att kunna erbjuda siten en bättre och
snabbare service. Vi erbjuder dig ett utmanande och varierande arbete, där kreativitet och
nyfikenhet välkomnas. Du kommer arbeta i en lärande arbetsmiljö och få möjligheten att ta
mycket eget ansvar. Det är du själv som sätter gränserna för din egen utveckling och vi välkomnar
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.
Avdelningens övergripande uppgift är att ge bästa möjliga support till driften och bidra till att vår
utrustning inom IKEA Torsvik uppfyller verksamhetens nuvarande och framtida behov. Vi erbjuder
en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning, där vi arbetar 2-skift, samt var
6:e helg. Vi tillämpar grundlön och skifttillägg enligt kollektivavtal + personligt ansvarstillägg
relaterat till kompetens.
Sista dag för ansökan är 2019-08-31. Vi tillämpar löpande urval, så passa på att söka redan idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta Thomas Isacson 0723-528775,
thomas.isaksson@ikea.com.
Ansök via ikea.se/jobb

