
Vad innebär rollen?
Din huvudsakliga uppgift är att genomföra reparationer, oljebyten, service, kontrollera och inspektera maskiner stora som små, före-
bygga fel samt medverka till att maskiner och utrustning fungerar och är tillgänglig för kund. 
I rollen ingår också att agera rådgivare till personalen kring skötsel och underhåll av maskiner och utrustning. Du kan också få delta i 
projekt för att medverka i installations- om- och tillbyggnadsprojekt för att förebygga framtida underhållsproblem. Vi har fokus på att 
ständigt bevara samt förbättra och underhålla vår maskinpark även vårt sätt att arbeta. Här blir du som mekaniker en viktig resurs. 
Som mekaniker har du även ansvar för att upprätta och uppdatera dokumentation i samband med olika åtgärder i våra system.

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, entreprenör-
skap, enkelhet och laganda? Är du en person som känner att dessa orden beskriver hur du vill arbeta, då har du hittat rätt annons! 
Du som söker ska ha erfarenhet av entreprenadmaskiner, gilla att skruva och meka.
Du som person ska vara effektiv i ditt arbetssätt, självgående och problemlösare. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och 
ditt engagemang. Du kommer att vara en viktig pusselbit i vår organisation och få arbeta i ett härligt team med duktiga mekaniker där 
samarbetsförmåga ligger tills stor vikt. 

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 medar-
betarna. Spännande projekt, kontinuerlig utveckling samt roliga happenings och aktiviteter är några av höjdpunkterna som gör Rondel-
len till en attraktiv arbetsgivare. 

Varaktighet Tillsvodareanställning & vi tillämpar 6 månaders provanställning 
Arbetstid/Varaktighet Heltid, arbetstiderna är förlagda på dagtid, mån-fre 
Lön Fast månadslön - enligt ök Kontaktpersoner Andreas Johansson 

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

Är du vår nästa mekaniker?


