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LKAB Wassara söker dig som besitter ett genuint intresse för maskiner och borrning samt trivs med att hjälpa din omgivning med 
teknikfrågor och problemlösning. Tjänsten som servicetekniker / teknisk säljsupport rapporterar till marknadschefen och rollens 
fokus ligger på support till Wassaras befintliga och blivande kunder, samt hanterande av egen hyrflotta av vattenpumpar.

Vi ser gärna att du arbetat med tex vattenpumpar, kompressorer eller borriggar på den svenska grundläggningsmarknaden. 
Kärnan i LKAB Wassaras verksamhet är den unik vattendriva sänkborrhammaren så en allmän förståelse om borrning är 
meriterande. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden

	 •		Praktiskt	hantera	vår	hyresflotta	(pumpar,	vattenhantering	etc.),	enklare	service,	koordinera	arbete	med		 	 	
     partners för tex dieselmotor, styrsystem etc.

	 •		Ansvara	för	support	av	LKAB	Wassaras	produkter,	främst	på	den	svenska	marknaden

	 •		Problemlösning	på	borrplats	tillsammans	med	kund

	 •		Stöd	vid	uppstart	hos	nya	LKAB	Wassara	kunder

	 •		Utbilda	återförsäljare,	kunder	och	intern	personal	beträffande:

  -  Gällande produktprogrammet
  -  Olika borrsystem
  -  Applikationer

 •	Tjänsten	medför	regelbundna	resor	främst	i	Sverige	(men	även	i	övriga	Norden	och	Europa).	

Utbildning och meriterande erfarenheter

	 •		Servicekänsla,	kundfokus,	initiativtagande	och	en	pedagogisk	förmåga	är	personliga	egenskaper	vi	värdesätter		 	
                   speciellt vid denna rekrytering

	 •		Bred	teknisk	kompetens	förvärvad	genom	relevant	utbildning	och	arbetslivserfarenhet

	 •		Meriterande	teknisk	inriktning:

  -  Dieselmotorer, hydraulik, styrsystem och elektronik
	 	 -		Problemlösning	kopplat	till	borrteknik	och	gärna	även	vattenpumpar		

	 •		Van	att	kommunicera	obehindrat	på	svenska	och	engelska	i	både	tal	och	skrift

	 •		Datavana

	 •		Körkort	–	B	
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Servicetekniker

Organisation:  Rapporterar till marknadschefen på LKAB Wassara

Placering: 	Stockholm

Anställningsvillkor:  Heltid, Tillsvidareanställning  

Ansökan

Ytterligare	information	om	denna	tjänst	kan	du	få	av	Marknadschef	David	Petersson,	Tel	08-429	34	06	eller	 
Personalchef	Jonas	Jones,	0920-381	99.		

Välkommen	att	skicka	in	din	CV	samt	personligt	brev	senast	den	20	oktober	2017.	LKAB	Wassara	verkar	för	mångfald	och	
jämställdhet varför vi gärna ser även kvinnliga sökande till denna tjänst.

LKAB Wassara är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer unika vattendrivna borrsystem med hög prestanda. Hjärtat i Wassaras 
borrsystem är den världspatenterade vattendrivna sänkborrhammaren. 
 
Tekniken har använts i över 25 år i olika tillämpningar och inom många branscher; gruvdrift, prospektering, grundläggningsteknik, dammar, 
jordvärme, marin-, olje- och gaslager. Vår erfarenhet omfattar mer än 25 miljoner borrade meter på olika platser runt om i världen. 
Referensstudier finns på vår hemsida. 
 
LKAB Wassara grundades 1988 och ägs av LKAB. LKAB är en internationell högteknologisk mineralgrupp som producerar järnmalmsprodukter 
för stålindustrin och andra mineralprodukter för många andra branscher och applikationer.

Utforska mer:  www.wassara.com


