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Ledig tjänst som Industriunderhållsmekaniker  
 
Höganäs Verkstads AB levererar kvalificerade legotjänster, produkter och lösningar inom 
maskinbearbetning, plåtslageri samt industriunderhåll. Vi erbjuder våra kunder ett partnerskap baserat på 
en bred teknisk kompetens och en förståelse för deras produkter och processer. 
 
Vår ambition är att vara ett långsiktigt attraktivt företag för såväl kunder som anställda. Vi växer och vill 
dessutom bredda vår verksamhet till att innefatta nya kunder och branscher och söker därför fler 
medarbetare.  
 
Att arbeta med industriunderhåll och installationer ute hos kund kräver både en bred teknisk kompetens 
och en flexibel inställning till arbetstider och arbetsplats. Arbetet är självständigt och förmågan att ta egna 
initiativ är avgörande. Att förhålla sig på ett professionellt sätt gentemot våra kunder är en självklarhet.  
 
Du är väl förtrogen med att arbeta ute hos kund och kan arbeta såväl i lag som självständigt.  
 
Du har teknisk kompetens inom reparation, montage, svetsning etc. samt har en förståelse för att 
arbetstider och arbetsmiljö ibland behöver anpassas efter kundens förutsättningar.  
 
Beredskap förekommer. 
 
Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska språket, både i tal, skrift och läsförståelse. 
 
 
Vi värdesätter att du har följande kompetenser/ utbildningar  

 
 

• Körkort 
• Heta arbete 
• Truckkort 
• Liftkort 
• Traversutbildning 
• Bågsvetsning 
• Tig svetsning 

• Grundläggande plåtbearbetning 
• Grundläggande kunskaper om lagermontering 
• Grundläggande kunskaper om upp riktning av transmissioner 
• Grundläggande kunskaper om pneumatik 
• Grundläggande kunskaper om hydraulik 

 
                Att kunna lite om mycket är en bra egenskap 

 
  
 
Vi erbjuder 

Anställningen är på heltid, tillsvidare som föregås av sex månaders provanställning. Höganäs Verkstad 
AB strävar efter mångfald där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar 
verksamheten. 

Urval och intervjuer sker löpande tills vi har hittat vår nya medarbetare. 
 

Har vi fångat ditt intresse? 

För mer information angående tjänsten kontakta Magnus Westman, Servicechef. 
 
Telefon: 076-313 59 16 | E-post: magnus.westman@hverk.se. 

För mer information om företaget, vänligen besök vår hemsida. 
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