
ISIFLO AB REKRYTERAR 
Isiflo AB tillverkar rördelar/kopplingar till VVS grossister samt kundunika produkter i mässing.  
Våra kunder finns i hela Norden och delar av Europa. Verksamheten bedrivs i moderna lokaler  
med en automatiserad produktion. Isiflo AB ligger i Gnosjö och omsätter omkring 160 msek med  
50 medarbetare. Vi är certifierade mot ISO9001 och ISO14001. Företaget grundades 1908 och ägs 
sedan 2006 av Aalberts N.V. i Nederländerna.

 
SERVICETEKNIKER
Dina arbetsuppgifter
Dina dagliga arbetsuppgifter är att utföra service, underhåll och felsökning av 
 industrimaskiner inom bearbetning, gjuteri, process och automationer. Du kommer 
jobba förebyggande för att undvika att driftstörningar och oplanerade produktions-
stopp uppstår. Vidare kan tjänsten innebära fördjupningar inom vissa områden som 
t.ex. PLC- och robotprogrammering. Utöver detta ingår även ansvar för reparation 
och underhåll av fastigheten som verksamheten bedrivs i.

Din profil
Rollen som underhålls-och servicetekniker hos Isiflo AB är ett ansvarsfullt och 
 spännande arbete. Kunskaper i ritningsläsning är meriterande. Du har viljan att 
utvecklas för att matcha framtidens krav inom området. Du är en strukturerad och 
initiativrik person som har förmågan att se lösningar istället för problem. Du är 
dessutom en ansvarstagande person och är mån om att alltid göra ett gott arbete. 
Noggrannhet är viktigt då du som underhålls- och servicetekniker också arbetar 
med ett högt säkerhetstänk. 

Din sociala kompetens och samarbetsförmåga är egenskaper som vi värdesätter 
samt att du visar stort intresse för ditt arbete. Vidare tror vi att du trivs med att 
jobba självständigt samtidigt som du är en flexibel lagspelare som har lätt för att 
 samarbeta och kommunicera med andra. Du hanterar svenska i tal och skrift och 
klarar att tala, läsa och förstå engelska.

Meriterande
Erfarenhet av tillverkande industri. Elbehörighet är en merit men inte ett krav.
B-körkort

Anställningsform: Heltid, tills vidare.
Placeringsort: Gnosjö
Välkommen med din ansökan!
Din ansökan skickar du till HR@isiflo.se. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär
att tjänsten kan tillsättas så snart vi hittat rätt kandidat/-er.
Information om tjänsten lämnas av Jesper Holmgren 0370-307935.


