
 

Vi anställer flera medarbetare till dessa tjänster, därför intervjuar vi och gör 

urval löpande under ansökningstiden. Sista ansökningsdag är 2019-02-10. 

 

Välkommen med din ansökan snarast! 

 

 

Vi söker en,  

SERVICETEKNIKER  
 
Vill du bli en del av vårt team?  
Stål & Hyrmaskiner befinner sig i en spännande tillväxt och nu söker vi en ny kollega till vår anläggning på 
Ringön.  
 

Arbetsbeskrivning 

− Den huvudsakliga uppgiften för alla i företaget är att se till att våra kunder får absolut bästa 

bemötandet och rätt utrustning för det jobb som skall utföras.  

− Utföra service och reparationer på våra uthyrningsmaskiner och utrustningar. Vi ställer stora krav 

på de maskiner vi hyr ut, och du arbetar inom vårt kvalitetskontrollsystem.  

− I viss omfattning tar du emot kunden vid återlämning av de hyrda enheterna och bedömer då 

maskinernas kondition.  

− Vid behov leverera maskiner till kund, serva akut i fält, samt hjälpa till vid etableringar eller stötta 

upp och hjälpa uthyrarna.  

− Jobbet kan ibland innebära tunga lyft även om vi naturligtvis har alla lämpliga hjälpmedel. 

 

Kvalifikationer 

− Klarar av ett högt tempo då vi har många kunder och en stor maskinpark.  

− Verkstadsbakgrund inom bygg- och anläggningsmaskiner och ett brett tekniskt kunnande samt 

tydligt byggintresse är meriterande.  

− Problemlösare med god initiativförmåga, bra på felsökning med viss instrumentvana. 

− Kunskaper inom fordons-el, hydraulik, pneumatik samt El-behörighet är meriterande.  

− Viss datorvana då all offert -, order- och dokumenthantering sker i vårt administrativa system.  

− Elementär engelska, utöver en helt flytande och god svenska i tal och skrift.  

− Körkort B är ett krav, BE och B96 behörighet samt truckbehörighet är meriterande. 

 

Företaget  

Stål & Hyrmaskiner grundades 1979 i Varberg och hyr ut maskiner och annan utrustning till främst bygg- 

och anläggningsbranschen. Bolaget erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster, bland annat verktyg 

av olika slag, små och medelstora anläggningsmaskiner, liftar, el- och energiutrustning, ställningar och 

väderskydd samt bodar för byggarbetsplatser. Stål & Hyr Group erbjuder ett brett produktutbud via totalt 

tjugofem depåer. Stål & Hyr Group ingår i finska Renta Group och koncernen har totalt över 350 

anställda i Sverige, Norge och Finland med en omsättning 2018 på mer än 1600 mkr på årsbasis. 

 

 

Varaktighet 

Provanställning, för att sedan övergå till 

tillsvidareanställning. Tillträde snarast. 

 

Lön 

Fast lön. Önskad lönenivå anges i ansökan. 

 

Kontaktperson 

Om du vill ha ytterligare information ringer du 

Lars-Erik Kindström, 031-309 83 51 

 

Ansökan 

Via e-post till  

lars-erik.kindstrom@stalhyrmaskiner.se 
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