
Vad innebär rollen?
Vi söker nu en elansvarig för byggel med det där lilla extra. 
Att arbeta som vår nya elmontör innebär att du arbetar mycket praktiskt och det är viktigt att kunna fatta beslut. Arbetet är varierande med allt från installation 
till service och felsökning ute på våra tillfälliga projekt. Den största delen av arbetet kommer att ske ute hos våra kunder vilket innebär att du dagligen kommer 
att göra kortare eller längre resor. Den här tjänsten innebär också att du ska kunna hjälpa till och stötta upp där vi behöver hjälp vilket kan variera i arbetsuppgif-
ter. Där med vill vi att du ska kunna vara flexibel och kunna ta en dag på försäljning eller likande. Din arbetsdag blir varierande beroende på uppdrag och kommer 
att kunna hoppa in där det behövs. Vi jobbar efter frihet under ansvar, du kommer få styra ditt arbete mycket på egen hand vilket vi på Rondellen tror skapar 
engagemang. 

Några av dina arbetsuppgifter innefattar: 
• Service, felsökning och installation 
• Framtagning av offert till kund.
• Stor tillgänglighet för kund 
• Dokumentation och kunduppföljning i vårt system
• Uppbackning på respektive avdelningar och depåer i uppgifter som kan innefattar försäljning, leverans, utkörning m.m 
Vi har stort fokus på kunden och ständigt bevara och bemöta kundens behov, att kunna ”se utanför boxen” samt se lösningar.

Vem är du?
Våra värdeord är något som vi arbetar efter och dem är en viktig bit i vårt pussel. Vad tänker du när du läser: passion, entreprenörskap, enkelhet och laganda? 
Är du en person som känner att dessa orden beskriver hur du vill arbeta, då har du hittat rätt företag! 
Du är en person som brinner för service och har en positiv framtoning. Du är noggrann och ser vad som behöver göras samt arbetar på ett effektivt sätt. Vi läg-
ger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt engagemang. Du är en lagspelare som förstår nyttan av att vara behjälplig på alla plan, på Rondellen arbetar 
vi i ett lag, är du vår nästa lagspelare? 
• Meriterande är erfarenhet från byggel. 
• B-körkort är ett krav, BE- är inte ett måste men ett plus i kanten 

Vad erbjuder vi?
Vi är ett ungt, expansivt företag som jobbar hårt efter våra värdeord. Vi erbjuder dig utmanande och utvecklande arbetsuppgifter i ett kreativt arbetsklimat. Vi 
satsar och vill skapa en grym arbetsplats, fokus på människorna skapar vi gemenskap och trivsel bland medarbetarna. Spännande projekt, kontinuerlig utveck-
ling samt roliga happenings och aktiviteter är några av höjdpunkterna som gör Rondellen till en attraktiv arbetsgivare. 

Arbetsort Varberg
Varaktighet Tillsvidareanställning & vi tillämpar 6 månaders provanställning 
Arbetstid/Varaktighet Heltid, arbetstiderna är förlagda på dagtid, mån-fre 
Lön Fast månadslön - enligt ök Kontaktpersoner Nina Karlsson

Skicka din ansökan till nina@rondellenmaskin.se Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Urval sker löpande

Är du vår elmontör?


