En utmanande och varierande roll som kyltekniker hos Wedholms
Kan du kylteknik och har servicekänsla?
Hos oss får du möjlighet att vara en del i att utveckla vår produkt och påverka vår framtid.
Wedholms är ett litet företag som brinner för mjölkkylning. Vi som arbetar här är engagerade och
kompetenta. Vill du bli vår nya kollega?
Om företaget
Mjölk ska inte bara smaka bra, den ska också vara hälsosam. På Wedholms konstruerar vi några av
världens bästa mjölkkyltankar med hög kvalitet och effektivitet. Vi säkerställer att mjölken kyls ned
under rätt tid och till rätt temperatur. Med vår kunskap minimeras tillväxten av bakterier och
mjölken behåller sin goda smak samt alla viktiga vitaminer och mineraler.
Alla våra tankar ritas och byggs av vår egen personal, i våra egna fabriker, för att vi ska ha full kontroll
över produktionen. Dessutom bygger våra tankar på ett modulsystem som ger en snabb och billig
installation på plats.
Våra kunder finns över stora delar av världen med fokus på Europa och vi samarbetar med en
ledande mjölkmaskinstillverkare. Produktion av mjölkkyltankar har vi i Nyköping samt i Wrocław,
Polen.
Om tjänsten
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir inom produktionen på fabriken i Nyköping. Du kommer delvis
att tillverka kylaggregat men då vi har en flexibel produktion kommer du även slutmontera
mjölkkyltankar, ha kundkontakt för vår eftermarknad, färdigställa order, skicka beställningar m.m. Du
förstärker också vår tekniska support genom att vara en av dem som svarar på telefonsamtal från
servicefirmor och återförsäljare. Utöver dessa uppgifter kommer du i högsta grad vara inblandad i
projekt där vi utvecklar våra kylsystem. Vidare kommer du att i vissa fall utbilda andra kyltekniker
kring våra kylsystem samt kunna fungera som support på distans. Flexibilitet och kundfokus är ledord
i rollen. Du rapporterar till produktionschefen.
Om dig
Du har en eftergymnasial teknisk utbildning inom kylteknik och ett kylcertifikat kategori 1. Du har
några års erfarenhet av arbete inom området, gärna inom lantbruk. Din kunskap om kyla är både
teoretisk och praktisk där du på egen hand kan bygga ihop ett kylsystem. Det är meriterande med elcertifiering eller motsvarande arbetserfarenhet, samt truckkort. Vi lägger stor vikt vid dina personliga
egenskaper. Vidare har du en god förståelse av engelska i tal och skrift, då du förväntas tala med
engelskspråkiga kunder och servicetekniker.
Omfattning
Heltid, tillsvidare
Ett begränsat antal resor ingår i tjänsten
Lön
Enligt överenskommelse
Placering
Nyköping

Startdatum
Enligt överenskommelse
Kontakt och ansökan
Har du frågor gällande tjänsten kontakta Per-Jakob Edström, produktionschef, på telefon: 0708959940 eller mail: per-jakob.edstrom@wedholms.se
Ansökningar skickas med CV till ovan mail-adress. Bifoga även ett personligt brev där du beskriver dig
själv och varför just du passar till tjänsten.
Intervjuer och urval sker fortlöpande så skicka in din ansökan redan idag.

