Nu söker vi servicetekniker!
Teknisk Fastighetsservice AB är ett av norra Sveriges ledande
företag inom service, förebyggande underhåll, installation av
fastighetstekniska installationer för ventilation, värme, kyla, el samt
styr och regler. Verksamheten är belägen i Norrland med kontor på
15 orter från Gävle i söder till Luleå i norr med huvudkontor i
Sundsvall. Våra kunder är fastighetsägare och nyttjare inom industri,
offentlig och kommersiell verksamhet. Teknisk Fastighetsservice
ingår i en koncern med mer än 270 medarbetare varav 180 är
anställda i TFS. På Teknisk Fastighetsservice jobbar vi som ett team
där vi ser att våra medarbetare utvecklas, vilket gör att vi
tillsammans växer som bolag.

Vad vi kan erbjuda dig?
•
•
•
•
•

Ett varierande arbete med både företags- och privatkunder
En utvecklande arbetsmiljö, med möjlighet till utbildning
inom flera områden
Vi månar om våra anställdas hälsa och satsar därför på
friskvård med förebyggande insatser
Ett produktivt och glatt team
En utmanande vardag med stor variation och frihet

Utbildning, erfarenhet och personliga
egenskaper
Vi söker dig som är servicetekniker inom ventilation. Har du
dessutom OVK-behörighet och kunskaper inom kyla så är det
meriterande men inget krav. För att klara arbetet är B-körkort ett
krav. Vi tror att du som söker har ett teknikintresse, är trygg och har
självförtroende i kontakten med nya människor. Dessutom har du en
god anpassningsförmåga och ett naturligt driv som präglar ditt
arbetssätt. Vi tror vidare att du trivs att arbeta i ett klimat där den
ena dagen inte är den andra lik med fokus på att hitta lösningar för
våra kunder. Slutligen trivs du att vara en del av ett lag där vardagen
präglas av ordning och reda, tydlighet och trivsel.
Platschef: Martin Broström, 070-993 14 04 martin.brostrom@tfservice.se
HR-ansvarig: Caroline Backlund, 060- 14 04 15 caroline.backlund@tfservice.se

Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställning: Tillsvidare

(provanställning kan förekomma)
Ort: Östersund
Sista ansökningsdag: 19 maj, urval
sker löpande vilket innebär att tjänsten
kan komma att tillsättas innan
ansökningstiden löpt ut.

Skicka din ansökan till
caroline.backlund@tfservice.se

