Systemair AS er en av de største ventilasjonsleverandørene på det norske markedet, med 130 ansatte, omsetning på ca.
600 mill. og solid økonomi. Vi tilhører det svenske Systemair-konsernet, med virksomhet i 50 land, ca. 5200 ansatte og en
omsetning på ca. 6,7 mrd. NOK. Konsernet har moderne fabrikker i Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Slovakia, Slovenia,
Spania, Canada, USA, Malaysia og India. I Norge har vi fabrikk for produksjon av ventilasjonsaggregater på Eidsvoll,
salgskontorer i Sandnes, Bergen, Oslo og Trondheim samt varelager på Eidsvoll og i Sandnes.

Teknisk support ventilasjonsaggregater
Hver dag bidrar våre produkter til godt inneklima og komfort i flere hundre tusen norske hjem. For oss er det
viktig at anleggene fungerer godt og at kundene er fornøyde. Derfor legger vi store ressurser i å kunne tilby
den aller beste støtten når behovet en sjelden gang skulle melde seg, og søker nå en teknisk anlagt person
til å inngå i teamet.
Som en del av vårt service- og støtteteam på åtte personer, får du ansvar for å håndtere
henvendelser fra profesjonelle partnerkunder vedr. teknisk support av boligventilasjonssystemer, samt
support av salgsorganisasjonen mht. tekniske løsninger.
Vi tror den ideelle kandidaten har
•
Utdanning innen elektro/automatikk
•
Erfaring med liknende arbeid fra en større produsent av tekniske systemer
•
Erfaring med bruk av IT-baserte driftsstøttesystemer og CRM
Erfaring fra ventilasjonsbransjen som servicetekniker er en fordel, men ingen forutsetning.
Personlige egenskaper
•
Høy grad av serviceinnstilling
•
Interesse for å nyttiggjøre ny teknologi til å effektivisere det daglige arbeidet
•
Kommuniserer godt skriftlig og muntlig
•
Fleksibel, initiativrik og selvstendig
•
Strukturert og nøyaktig
•
Opptatt av kontinuerlig forbedring
Vi tilbyr
•
Gode pensjons- og forsikringsordninger
•
Solid bedrift i vekst
•
Godt arbeidsmiljø
Arbeidssted Sandnes eller Eidsvoll etter avtale.
Ta kontakt med:					
Leder produktservice og support Tor Erik Einarson		
Mobiltelefon:
952 19 860				
e-post:		
tor.erik.einarson@systemair.no

www.systemair.no

