MULTIDOCKER ÄR ETT VÄXANDE FÖRETAG, I STÄNDIG FÖRBÄTTRING OCH RÖRELSE.
ANTAR DU UTMANINGEN ATT BLI VÅR FRAMTIDA MEDARBETARE?
NU SÖKER MULTIDOCKER:

FÄ LT M O N TÖ R
(LÄRLING 6 MÅN INITIALT)

OM FÖRETAGET

MultiDocker designar, tillverkar och säljer några av
världens mest effektiva produkter för materialhantering,
anpassade för hamnar, terminaler och industriellt bruk.
MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar
och är en global aktör med kunder framför allt i Europa,
Nordamerika, Sydamerika och Asien. Företaget finns
listat på börsen, NGM – Nordic Growth Market. Huvudkontoret finns i Norrköping.
Som växande entreprenörsföretag färdas vi i ständig
förändring och rörelse, både vad gäller vår omvärld,
verksamhet och organisation. Vi bygger vår organisation av ansvarsfulla människor med entreprenörsanda,
kreativitet och initiativförmåga. Dessa egenskaper är
vägledande när vi anställer nya medarbetare. Idag innefattar företaget ett 20-tal medarbetare samt ett omfattande internationellt nätverk av agenter och partners.

VAD TJÄNSTEN INNEBÄR

Vill du lära dig serva och montera materialhanteringsmaskiner som väger upp till 150 ton?
Vi söker dig som är intresserad av teknik och att skruva.
På resan med hos oss har vi som mål att du lär dig att
själv kunna montera en maskin i t.ex en hamn i USA
eller ett industri i Sydamerika. Utmaningar kommer vara
en del av din vardag och du måste gilla att resa och lära
dig nya kulturer.
Du kommer att arbeta på företagets serviceavdelning.
I dina arbetsuppgifter ingår att montera och serva våra
kunders produkter ute i fält. Resor inom Europa och
även till andra kontinenter är en del av vardagen.

PROFIL

Gillar du att skruva och/eller köra stora maskiner? Vi söker dig som inte är rädd att hugga i och har ett teknikst
intresse. Har förståelse och kunskap av el och hydraulik

är det meriterande, men även ett genuint teknikintresse
kan vara högst intressant då vi lära dig det som tjänsten
kräver. Det är ett krav att du har körkort B.
Vi söker dig som är lojal och har en god arbetsmoral.
Du har god känsla för kvalitet och detaljer. För att passa
för tjänsten ser vi gärna att du är flexibel och praktiskt
lagd samt känner yrkesstolthet. Du är serviceinriktad
och van vid ett högt tempo. Att du tar stort ansvar för
det arbete du utför är en självklarhet.
Du kommer rapportera till eftermarknadsansvarig och
givetvis jobbar du i nära samarbete med övriga i företaget. Tjänsten är placerad på vårt kontor i Norrköping
men den mesta tiden jobbar du utifrån var kundens
maskiner finns.

VEM ÄR DU

Du är en person som inte är rädd att hugga i och jobba
och ser utmaningar som ett sätt att lära sig nya saker.
Erfarenhet från närliggande liknande områden som t.ex.
entreprenad-, jordbruks- eller skogsmaskiner är meriterande. Vi tror att för att lyckas i rollen skall du ha ett
stort mått av teknisk förståelse och genuint intresse för
teknik och trivas i tekniska miljöer. Du talar och skriver
svenska och engelska.
Som person har du förmåga att skapa och utveckla relationer, du är serviceinriktad och flexibel. Du ser stora
möjligheter av att komma in i ett entreprenörsdrivet
företag där du själv vill och kan påverka och utvecklas.
Du är lösningsorienterad, prestigelös och långsiktig. Du
har en god ledarförmåga, vad gäller att både leda ditt
eget arbete men även leda och motivera andra.

DIN ANSÖKAN

Har du frågora kring tjänsten är du välkommen att ringa
COO Stefan Gustavsson 0705093500
Ansökan skickar du till:
stefan.gustafsson@multidocker.com
Skicka in din ansökan redan idag, löpande urval sker.

