SERVICETEKNIKER/INNESÄLJARE - MEMBRANPUMPAR
Pump & Pyrolysteknik AB – Vellinge/Malmö
Vikariat, Heltid
Start omgående

Är du tekniker?
Vi behöver omgående en vikarierande servicetekniker/innesäljare till vår pumpverkstad i Vellinge!

Kvalifikationer
För att vara framgångsrik hos PPT AB krävs att du har teknisk gymnasieutbildning som lägst och har en god
teknisk förståelse. Du är ett av våra ansikten utåt hos kunderna och det är därför viktigt att du är en social, glad
och trevlig person som behärskar det svenska språket bra i både tal och skrift. Förmåga att både arbeta
självständigt och ihop med övriga kollegor ser vi som en självklarhet. B-körkort är ett krav eftersom du utgår
från vårt kontor i Vellinge.

Jobbet
Som servicetekniker arbetar du med service och reparationer av pumpar i vår pumpverkstad i Vellinge eller ute
hos våra kunder. Jobbet innebär bland annat kontroll, felsökning, rengöring och service samt installation,
montage och driftsättning av servade pumpar och tillbehör.
I tjänsten ingår även delaktighet i försäljning. Det innebär att du tar emot inkommande beställningar, skapar
din egen kundkrets, jobbar aktivt mot befintliga kunder samt utökar företagets kundbas.
Som vår nya medarbetare får du en ordentlig produktintroduktion och stöd från kollegor och chef för att du
verkligen skall lyckas med ditt jobb.

Företaget
Pump & Pyrolysteknik AB är återförsäljare för pumpar av märket ARO från Ingersoll Rand Ltd, pumpar från
Jessberger GmbH och omrörare från FluidMix. Vi levererar kundspecifika anpassningar av våra högkvalitativa
och konkurrenskraftiga produkter till företag inom tillverkningsindustrin. Detta omfattar både nyförsäljning av
pumpar, omrörare och hela system samt pumpservice och reservdelar.
Vårt bolag säljer även kundanpassade pyrolysugnar för miljövänlig rengöring av metallföremål, samt utför
avlackningsservice och färgavbränning i våra egna pyrolysugnar.
PPT finns i Vellinge ca två mil utanför Malmö nära motorväg E6, Norra Industriområdet, Mejselgatan 10B.
Vi är sex anställda inklusive VD där vi alla jobbar tillsammans mot våra uppsatta försäljningsmål.

Tjänsten
Tjänsten är ett vikariat med start omgående och omfattar heltid med fast lön under tiden 2019-05-27 – 201907-26 dock längst till ordinarie befattningsinnehavare är tillbaks från sjukskrivning. Eventuell möjlighet till
förlängning finns. Vi är medlemmar i Teknikföretagen.

Känner du igen dig i profilen och vill jobba tillsammans med oss?
Välkommen med din ansökan omgående. Ansökan inkl. CV mailas till HR-avdelningen anneli@pptab.se eller
postas till Mejselgatan 10B, 235 32 Vellinge
Läs mer om oss och våra produkter på www.pump-pyrolysteknik.se Önskar du ytterligare information om
tjänsten är du välkommen att kontakta Anneli Lenander på tel. 040–424712.

