Sjuhäradsbygdens Färgeri AB är ett tjänsteföretag inom textilindustrin. Vi
färgar, bereder och gör olika finishbehandlingar på textil såsom garn och tyg
för kunder i Sverige och i övriga norden. Läs mer om oss på www.7hfargeri.se

Vi söker nu

VERKSTADSCHEF
då vår nuvarande går i pension.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att kretsa kring:
• Felsökning, underhåll och reparation av produktionsutrustning.
• Översyn och dagliga rutiner för pannor samt provtagning av
industriavlopp.
• Ansvara för planering och materialinköp för underhållsarbete.
• Styr och planerar inhyrd underhållspersonal.
Arbetet sker både i verkstaden såsom ute på produktionslinjerna. Det
är viktigt att du förstår sambandet mellan pneumatik, mekanik och EL.
I reparationssyfte förekommer vanligt underhållsarbete bl.a. svetsarbete, plåtbearbetning och svarv. Tjänsten passar dig som har ett stort
tekniskt intresse och trivs i en miljö där många saker händer samtidigt.
Erfarenhet och meriter som värderas utöver det allmänna reparationsoch underhållsarbetet är kännedom om styr och reglerteknik/PLCkompetens och pannskötarkurs.

Din profil
Vi söker dig som är driven och har utbildning eller erfarenhet inom
verkstadsteknik eller motsvarande. Det är viktigt att du vill vara en i
teamet och vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att
lyckas i rollen som underhållstekniker krävs vidare:
• Du är kvalitetsmedveten och noggrann
• Har god förmåga att lösa problem samt har ett tekniskt intresse
• Som person är du lugn och metodiskt i ditt arbete
• Erfarenhet av svetsning, flertalet metoder och material
• Administrativt arbete
• Kunskaper i ritningsläsning
Du behärska svenska språket i tal och skrift och det är en fördel om du
är duktig på engelska.
Du är välkommen med din ansökan med meritförteckning senast den
30:e november till info@7hfargeri.se
Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan nu.
För mer information är du välkommen att kontakta Leif
på tel: 0320-184 66 eller via e-mail: leif@7hfargeri.se

