
 

                                                              
 
 
 
                                                                                          2018-06-04 

Halton AB   
Enhagsslingan 19 SE-187 40 TÄBY, Sweden  

Tel. vx +46 (0)8 446 39 00 – info.se@halton.com 

VAT SE556214908701  

Innehar F-skattebevis  

 Page 1 
 

Drift- och servicetekniker storköksventilation 

 
Halton Foodservice är en utav fyra affärsområden inom Halton Group och erbjuder 
lösningar för inomhusklimat i storkök och restauranger  
Halton är ett familjeägt företag som grundades i Finland år 1969. Idag bedriver Halton 
verksamhet i 21 länder över hela världen. Företaget omsätter 148 miljoner euro och 
har 1100 anställda.  
 
Till vårt kontor i Täby önskar vi nu utöka vår serviceorganisation med en tekniskt 
kunnig arbetskollega som är intresserad av att lära sig Haltons produkter avseende 
storköksventilation. Du får gärna vara servicetekniker med arbetslivserfarenhet eller så 
är du nyutexaminerad från teknisk gymnasielinje, yrkesskola eller motsvarande. 
Tjänsten kan anpassas, vi lägger däremot stor vikt vid din grundkompetens och 
personlighet. 

Arbetsuppgifter  
Som servicetekniker hos Halton Foodservice utgår du ifrån vårt kontor i Täby och utför dagligen kundbesök över hela 
Storstockholm med att utföra regelbundet serviceunderhåll, installera och ibland felsöka och åtgärda driftsstörningar. Du 
medverkar vid planeringar, driftsättningar, utför felsökning för avhjälpande service. Tillsammans med servicechef deltar i 
serviceplanering och försäljningsprocess. Offert, order och inköpshantering förekommer. Du hanterar även enklare support via 
telefon. Du måste även vara beredd att resa över hela Sverige, då kan 2-3 övernattningar per månad förekomma 
 
Kvalifikationer  
-Teknisk gymnasieutbildning, teknisk YH-utbildning eller motsvarande. 
-Goda kunskaper i såväl svenska som engelska i både tal och skrift 
-Goda datorkunskaper 
-Körkort (krav) 
-Arbeta självständigt och är lösningsfokuserad 
-Ha god social förmåga, vara serviceinriktad och kunna hantera kundrelationer på ett bra sätt. 
-Dina personliga egenskaper som är viktiga för rollen 
 
Som person är du ansvarstagande och driven med ett professionellt agerande. Du är även noggrann, flexibel och självgående 
i ditt arbete. Det uppskattas att du är initiativrik och engagerad. Dina förslag och idéer kommer alltid vara välkomna. Du trivs 
också med ordning och reda. God samarbetsförmåga är en given egenskap. Vidare är du bekväm med administration så som 
tidrapportering, avrapportering samt återkoppling. 
 
Vi erbjuder:  
Möjlighet att utvecklas i ett framgångsrikt bolag 
Utbildning kan genomföras lärlingsform (vid behov). 
Förmånlig försäkring 
25 dagars semester 
Friskvårdsbidrag 

 

 
 

Frågor besvaras av:  
Rickard Hedberg, servicechef 
072 1519290 rickard.hedberg@halton.com 

Ansökan skickas till:  
Lars Hult, försäljningschef Sverige 
08 4463902 lars.hult@halton.com 

Ansök nu – vi intervjuar löpande!  
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse 


