Halmstad/Kungälv 2020-06-15
Malte Fuel & Wash AB är en av Europas ledande Lllverkare av publika ovanjordsanläggningar för Drivmedel,
produkterna ﬁnns främst representerade i Norden, vi ser även eV ökat behov av våra produkter i Europa. Malte
bygger och monterar tväV & drivmedelsanläggningar, bränslekondiLonering och distribuLonssystem, bolaget
har siV säte i Halmstad. Med närmare 100 år erfarenhet, vi ﬁrar 100 år 2021, arbetar vi akLvt för eV hållbart
och fossilfriV samhälle. För mer informaLon: www.maltefw.com
Nu söker 2-3 drivmedels- / tvä4ekniker
Vår verksamhet expanderar, och våra kunder e\erfrågar våra tjänster och produkter i allt större omfaVning. För
aV kunna bemöta marknadens behov, och eﬀekLvisera vår organisaLon behöver vi utöka vår personalstyrka
med yVerligare tekniker för placering vid anLngen Göteborg, Halmstad & Västerås med omnejd.
Om tjänsten
Arbetet omfaVar uppdrag ute hos våra kunder i hela landet, så det förekommer resor som omfaVar
övernaVning på annan ort.
Erfarenheter inom drivmedels / tväVt-installaLoner är en merit, annars i huvudsak bakgrund inom VVS samt
reparaLonsarbeten.
Vi tror a4:
• du gillar aV vara en del i eV företag som hela Lden utvecklas
• du har någon erfarenhet av elinstallaLoner
• du är tekniskt intresserad och van aV arbeta med PC som arbetsredskap
• du har minst körkort B
• du är serviceinriktad och självgående samt uppskaVar utmaningar
• du har inget emot aV resa i arbetet och vara en del av installaLonsteamet
• du behärskar svenska språket i tal och skri\
• du uppskaVar aV arbeta med andra människor, och vara en del av eV team
• du har grundläggande El kunskaper, gärna el behörighet men deVa är inget krav
Vi erbjuder:
Malte fuel & wash är bolag som satsar på framLden och är marknadsledande när det kommer Lll lösningar för
drivmedels- och tväV branschen.
För räV person kan vi erbjuda en utmanande tjänst i en organisaLon med korta beslutsvägar och stor möjlighet
aV påverka lösningar för framLdens lösningar.
Vi Lllhandahåller förutom goda villkor, även servicebil och internutbildningar för våra produkter
Ansök snarast, urval sker löpande dock senast den 16/7. Tjänsten är placerad i Halmstad. Frågor kring tjänsten
besvaras av Patrick Ramberg COO, 070-832 56 54 eller Daniel Salomonsson, VD, 070- 516 59 69
Ansökan skickas Lll med Lllhörande CV Lll: prg@maltefw.com
Sista ansökningsdatum är 2020-07-15
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