EL-AUTOMATIONSTEKNIKER HALMSTAD
Viking Malt är Nordeuropas största tillverkare och leverantör av maltprodukter med verksamhet i fem olika
länder kring Östersjön. Vi är en global leverantör till bryggerier och destillerier på samtliga kontinenter i
världen. Den svenska verksamheten med ca 40 anställda medarbetare finns i Halmstad sedan 1997 och
med stark inriktning på export. Viking Malt ägs av den finska familjekoncernen Polttimo och svenska
Lantmännen. Huvudkontoret finns i Lahtis i Finland och koncernen omsätter ca 2,3 miljarder SEK. Läs mer
om oss på www.vikingmalt.com

ARBETSUPPGIFTER
Vi behöver förstärka vår organisation inom Teknik och Underhåll. Därför söker vi en El-Automationstekniker
till vår anläggning i Halmstad. Vi erbjuder ett mycket omväxlande arbete där våra mekaniker och elektriker
arbetar för att säkerställa driften av anläggningen där produktionsprocessen pågår dygnet runt. I rollen som
El-Automationstekniker är du en viktig del av verksamheten. Du ansvarar för underhåll av el, instrument
och automationsutrustning samt deltar aktivt i olika förbättringsprojekt. Arbetet sker både enskilt och i
grupp, ofta i nära samarbete med produktionspersonal, leverantörer och entreprenörer, vilket ställer stora
krav på förmåga att samarbeta och att anpassa sig till nya situationer.
Tjänsten innebär heltidsarbete under dagtid på vardagar med schemalagd beredskapstjänstgöring.

KVALIFIKATIONER OCH ERFARENHETER
Vi söker Dig som har teknisk utbildning inom El-Automation på högskolenivå samt erfarenhet av industriell
produktion med behörighet för elinstallationer. Vi ser det som meriterande om du tidigare har arbetat med
förebyggande underhåll och tekniska utvecklingsprojekt.

PERSONLIGA EGENSKAPER
Som person är du noggrann, självgående och ansvarstagande. Du är mån om att hålla en hög kvalitet på ditt
arbete och trivs med att arbeta självständigt. Du har en flexibel och positiv inställning som bidrar till trevlig
stämning i gruppen. En god problemlösningsförmåga är en förutsättning för att lyckas i tjänsten.

ANSÖKAN
Du söker tjänsten via följande länk https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?b3e5c762&lang=sv-SE
Har du några frågor om tjänsten eller företaget får du gärna höra av dig till vår Tekniska Chef Tony Öblom
på tony.oblom@vikingmalt.se alternativt 0766-312507.
Vi vill ha din ansökan senast fredagen den 25/1 2019.

