
   

Atlings Maskinfabrik AB söker en Servicetekniker 

Atlings Maskinfabrik AB är ett helägt dotterbolag till industrikoncernen Inducore AB med säte i Västerås. Atlings är helägare till 

dotterbolaget Bollnäs Verkstad Production AB i Alfta. Atlings servar idag svensk och internationell verkstadsindustri med kompetens 

inom skärande bearbetning, svetsning och montering. 

Ansvar och arbetsuppgifter: 

 

Vi söker dig som har god erfarenhet av service på CNC maskiner för skärande bearbetning, främst inriktad på mekanisk och 

elektrisk problemlösning. Atlings står inför stora spännande utmaningar där du blir en viktig del i arbetet med en effektiv 

produktion. Ditt arbete bedriv i nära samarbete med Produktionsteknik, operatörer, leverantörer av CNC maskiner samt deras 

servicepersonal. 

Tjänsten innebär bland annat följande. 

- Planera och utföra förebyggande underhåll dels genom eget arbete men också tillsammans med externa leverantörer 

när så behövs. 

- Utföra avhjälpande underhåll dels själv men också tillsammans med externa leverantörer. 

- Ansvara för att maskinparken har hög tillgänglighet samt att arbetet bedrivs i en attraktiv miljö. 

- Planera in system för dagligt och veckovis underhåll som bedrivs i samarbete med våra duktiga operatörer. 

- Beställa reservdelar till maskinerna. 

 

 

Krav på erfarenhet och person: 

 

Vi tror att du tidigare har arbetat med liknande arbetsuppgifter eller är utbildad inom området och att du nu är riktigt sugen och på 

jakt efter ansvar och utmaningar. Du har gärna någon teknisk utbildning men vi lägger störst vikt på dina personaliga egenskaper 

med relevant erfarenhet. Du är flexibel och skicklig på att ta ett helhetsansvar för det förebyggande och avhjälpande underhållet 

av våra maskiner, du har ett stort engagemang och är service inriktad. Du har en utåtriktad personlighet med förmågan att agera 

snabbt och fokuserat när så behövs. 

 

Du uttrycker dig väl i både skrift och tal och har ett gott ordningssinne samt van att arbeta i närhet till människor och maskiner. 

 

Som person är du drivande, orädd, stresstålig och strukturerad. Du sporras av stort eget ansvar, högt satta mål och trivs i en 

entreprenörsdriven verksamhet med hög utvecklingstakt. På Atlings är tempot och engagemanget mycket högt, varav det är viktigt 

att du har hög energinivå och klarar av utmanande uppgifter. 

 

Din ansökan innebär att du vill utmana branschen tillsammans med oss. 

 

Vi erbjuder dig en spännande tjänst i ett företag med stora ambitioner. Frågor om tjänsten besvaras av VD i Ockelbo, Mikael 

Olofsson 0297-55706 eller via mikael.olofsson@atling.se 

 

Upplägg och ansökan:  

 

- Start: Omgående 

- Omfattning: Heltid  (provanställning tillämpas) 

- Placering: Ockelbo 

- Maila CV och brev till mikael.olofsson@atling.se, ange ref: Servicetekniker 

- Urval sker löpande så var gärna snabb med din ansökan. 


