Kidde Sweden söker servicetekniker till Stockholm
Servicetekniker fasta släcksystem
En roll med teknik, kundkontakt och arbete med fasta släckutrustningar i bl a datahallar, maskiner
och liknande.
Rollen som servicetekniker
Du utgår från hemmet i servicebil och arbeta med årlig service av släckanläggningar inklusive uppgraderingar samt felavhjälpning hos våra kunder. Kidde arbetar med försäljning, installationer och
service av fasta släckutrustningar baserade på gas för skydd av datahallar, maskiner och liknande
utrustningar.
Arbetet med service och driftsättning ställer höga krav på noggrannhet och struktur då det är kritisk
utrustning vi jobbar med.
Du kommer i samband med nyinstallation utföra driftsättning och avprovning samt så kommer du
att ha hand om utbildningar för anläggningsskötare. Primärt så är jobben i Stockholm med omnejd
men arbete på annan ort/region förekommer. Du kommer jobba självständigt och i daglig kontakt
med kunder.
Vi erbjuder dig ett självständigt och ansvarsfullt arbete i ett världsledande företag med goda
utvecklingsmöjligheter. Kiddes målsättning är att förbli marknadsledande. Nyckeln till det är att hela
tiden strävar efter att ha kunnig och engagerad personal, som brinner för utmaningen att uppfylla
deras kunders behov.
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som fälttekniker i en liknande roll. Du bör ha relevant
teknisk bakgrund på gymnasienivå eller motsvarande. Körkort är ett krav och goda kunskaper i
svenska.
Kunskaper och erfarenhet av fastighetssystem, trycksatta anordningar eller gasinstallationer samt
erfarenhet av släckanläggningar eller brandlarm är meriterande. Som person är du bra på samarbete och att skapa kontakter.
Låter det intressant?
Ansökan
Ansök med denna länk http://hpr.to/j6537 och ladda upp ett CV.
Frågor om tjänsten besvaras av Erik Blixt, 08-615 99 29. Vi kommer göra löpande urval i rekryteringen och tillsätta rollen så snart som möjligt.
Kidde Sweden AB är ett helägt dotterbolag till UTC Climate Control Security, ett av världens ledande brandsäkerhetsföretag, med en omsättning på över 215 miljarder. Vi är idag 120 000 anställda i 120 länder, med
ambitiösa expansionsplaner både när det gäller produkter och geografi! Kidde Sweden AB har huvudkontor i
Stockholm och är geografiskt heltäckande via våra fem regionkontor men också via ett väl utvecklat nätverk
av partners och återförsäljare. Vi är 120 anställda som omsätter ca 169 mkr.

