Underhållsingenjör
Multi Site Management
Sätter du kunden i fokus och är ambitiös, drivande och initativtagande? I flera länder har
vi en organisation för att hantera totalunderhållet av faciliteter och teknisk utrustning
för ett rikstäckande nätverk av bensinstationer. Vårt centrala callcenter tar emot alla
serviceärenden från stationerna personal och tilldelar dem till närmaste
underleverantör för åtgärd.
Vi är mitt i en spännande utvecklingsfas där vi satsar på expansion och tillväxt. Nu söker
vi en Underhållsingenjör som vill vara med och driva den här verksamheten i Sverige.
Tillsammans med oss bidrar du till att våra kunder kan konkurrera och attrahera kunder
med driftsäkra anläggningar. Är du en av oss?

Ort: Kungsholmen, Stockholm, Sverige
Arbetstid/varaktighet/lön: Heltid, tillsvidare, fast månadslön
Rapporterar till: Supervisor MSM Sverige
__
Din roll som Underhållsingenjör
Som en av flera Underhållsingenjörer ligger ditt fokus på drift och service på
avtalade bensinstationer i Sverige. Du är en del av ett dynamiskt team som bidrar till
att säkerställa serviceavtal tillsammans med ett utvalt antal entreprenörer och du
bidrar till en god arbetsmiljö genom ett högt säkerhetstänk, både mot kund,
entreprenörer och kollegor. Du följer kontinuerligt upp utfört arbete, analyserar
data och arbetar med att se över och utveckla arbetsmetoder och förbättra de
anläggningar vi förvaltar. Du har teknisk förståelse och är affärsdriven samt trivs
med att göra skillnad för kunden genom förvaltning och utveckling av
serviceunderhållet.

Frågor
Supervisor MSM Sverige,
Carl Sjöö:
Tfn, 073-067 93 16

Vem trivs här?
Om ord som Service, Säkerhet, Teknik och Utveckling motiverar dig kan du vara
den medarbetare som vi söker. Vi ser utmaningar i att övervinna kulturer som
hämmar effektiv drift. Du har en positiv attityd och är serviceinriktad med både
kunder och entreprenörer i fokus, liksom ett föredöme när det gäller säkerhet. Din
förmåga att kommunicera på olika nivåer är viktig och du hanterar engelska och
svenska i tal och skrift. Du måste kunna resa ett antal dagar i månaden.
Vi sätter högt värde på följande:
•
Erfarenhet från Facility Management, projektledare bygg eller liknande
•
Erfarenhet av tekniska lösningar inom ventilation, VVS, bränslepumpar
och/eller bygg och anläggning
•
Erfarenhet av att arbeta i projektform
•
Förmåga att kunna prioritera
•
Högt fokus på säkerhet och arbetsmiljö
•
Goda IT-kunskaper samt B-körkort

Vad erbjuder vi?
Hos oss kommer du att arbeta i ett ungt bolag som skapar möjligheter tillsammans
med våra kunder. Som anställd hos Quant kan vi erbjuda en rad förmåner i form av
friskvård, upphandlade förmåner och unika försäkringar.
Ansökan snarast, dock senast 9 juni 2019
Skicka CV och personligt brev, märk med ”17-MSM-4”, till se-job@quantservice.com
Välkommen med din ansökan!

www.quantservice.com/careers

___

Om Quant
Quant är världsledande inom industriellt
underhåll. I närmare 30 år har vi förverkligat den
fulla potentialen av underhåll för våra kunder.
Från att inkludera god säkerhetspraxis och bygga
rätt underhållskultur, till att optimera underhållskostnader och förbättra anläggningens
prestanda – vårt folk gör skillnaden. Vi brinner för
underhåll och är stolta över att se att vi uppnår
våra kunders mål på det mest professionella
sättet.
Nordic Capital förvärvade ABB Full Service från
ABB-koncernen i slutet av 2014, hela
verksamheten då flyttades över till det nya
bolaget under namnet Quant. I dag är vi fler än
2000 medarbetare i närmare 30 länder världen
över.

