
 
 
 

 
 

 

 

Vi söker en: 

Sverigebaserad Servicetekniker för den Nordiska markanden 
(Sverige, Norge, Finland, Danmark) 

Om oss: 
asecos är den ledande tyska tillverkaren av högisolerade 
säkerhetsförvaringsskåp för brandfarliga ämnen som ger användarna 
upp till 90 minuters evakueringstid i händelse av brand. asecos har 
dotterbolag i Nederländerna, Frankrike, Spanien, Storbritannien, 
Schweiz och USA och har ett globalt försäljningsnätverk av 
specialiserade återförsäljare och distributörer.  
I mer än 25 år har asecos varit aktivt involverade i internationella 
föreningar och arbetsgrupper för att utveckla innovativa och hållbara 
produkter för att möta utmaningarna med att lagra farliga material i 
2000-talets laboratorier och industrianläggningar. asecos skåp kan 
enkelt integreras i befintlig inredning  eller användas som fristående 
förvaringslösningar. 

Om du tycker att detta verkar intressant så tveka inte att skicka 
din ansökan innehållande CV och personligt brev samt lönean-
språk till: 

Mikael Nordin 
Regional Sales Manager Northern Europe 
m.nordin@asecos.com

asecos GmbH  
Weiherfeldsiedlung 16-18 
63584 Gründau 

Vi erbjuder: 

 Hög, delvis prestationsbaserd lön

 Tillsvidareanställning

 Grundlig Produktutbildning

 Servicebil för resor i tjänsten

Den perfekta kandidaten: 

 En kompetent och driven servicetekniker som har

förmågan att lösa problem smidigt och effektivt.

 Förmåga att arbeta självständigt och ta egna iniativ

 Flexibel och motiverad att nå målsättningar och 

deadlines

 En lagspelare med god kommunikativ förmåga

 Förmåga att läsa och förstå ritningar och tekniska

specifikationer

 Du kommer att representera ett företag med väldigt

höga krav på kvalitet och kundservice. Vi har samma

höga krav på ditt uppträdande

 Apply now! 
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Apply now! 

Career 
Sverigebaserad Servicetekniker 

 för den Nordiska markanden (m/f/d) 

Vi erbjuder ett självständigt och varierat jobb med ett stöttande 
team i ryggen. Efter en grundlig utbildning på vårat huvudkon-
tor i Gründau, Tyskland, kommer du att ingå i vårat ser-
viceteam som koordineras från våran serviceavdelning i 
Gründau. 

Rollen är multinationell med uppdrag I hela Norden. 
En vilja att resa i jobbet är nödvändig för denna tjänsten. 
Re-gelbundna tjänsteresor med övernattning bör inte vara 
något hinder för dig.  

Du kommer att ansvara för planeringen av service och under-
håll tillsammans med våra kunder. Vanligtvis kommer du att 
vara ute på fältet måndag till torsdag för att på fredagarna ta 
hand om administrativa sysslor. 

Dina arbetsuppgifter: 

 Underhåll och säkerhetskontroller (elektriskt och meka-

niskt)

 Montering och demontering av komponenter

 Leveranser, installation och nedmontering av

utställningsmaterial

 Projektering

Din Bakgrund: 

 Du har genomgått elprogrammet på gymnasiet/ eller

liknande

 Du har viss erfarenhet av försäljning och kundservice

 Du innehar B- körkort samt goda kunskaper i engelska




