
INVENT YOURSELF
RESHAPE THE WORLD
——

SAINT-GOBAIN SWEDEN AB är en 
världsledande aktör inom samhällsbygg-
nad, utvecklar, tillverkar och marknads-
för byggmaterial med hög prestanda, 
innovativa lösningar på utmaningar som 
tillväxt, energieffektivitet och miljöskydd. 
Saint-Gobain Sweden AB är företaget 
bakom varumärkena Dalapro, Gyproc, 
ISOVER och Weber. Saint-Gobain 
Sweden AB tillhör Byggnadsämnesför-
bundet och har kollektivavtal med 
IF Metall och Unionen/Sveriges Ingen-
jörer Ledarna.

——
JOIN US

Gyproc söker en

UNDERHÅLLSTEKNIKER – EL

ARBETSBESKRIVNING

Du kommer att arbeta inom Gyprocs underhållsavdelning med 
fokus på stabil driftsäkerhet. Som underhållstekniker arbetar du 
med löpande underhåll. Tjänsten innebär reparation av befintlig 
produktions- och processutrustning samt förebyggande underhåll 
och förbättringsåtgärder.

Dina arbetsuppgifter kommer till stor del bestå av:

- Elektriskt underhåll

- Felsökning och reparation

- Förebyggande underhåll och förbättringsåtgärder

- Du är delaktig vid modifiering av befintlig utrustning samt 
 vid installation av nyinvesteringar

Arbetsuppgifterna är omväxlande och de finns stora utvecklings-
möjligheter för rätt person. Då vi arbetar med WCM-konceptet är 
det en förutsättning att du aktivt deltar i olika förbättringsprojekt 
för att bidrag till företagets utveckling. Du rapporterar till Under-
hållschef Interim. Arbetet sker dagtid med del i beredskapsgrupp.

DIN PROFIL

Vi söker dig som har erfarenhet av reparation och felsökning, du 
har lämplig teknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande 
kunskaper med inriktning mot el/instrumentteknik. Du har flerårig 
erfarenhet av liknande tjänst och det är meriterande med erfaren-
het av processindustri. Har du el-behörighet (auktorisation B) är 
det mycket starkt meriterande.

Då företaget är internationellt behärskar du såväl svenska och 
engelska i tal och skrift. Som person är du en prestigelös lag-
spelare som har förmågan att arbeta självständigt och ta egna 
initiativ. 

PLACERING

Tjänsten är placerad i Bålsta.

ANSÖKAN

Skicka in din ansökan vi e-post senast 2019-12-13 till: 
HR-teamet@saint-gobain.com, märk ansökan med ”Underhålls-
tekniker – El”.

VILL DU VETA MER?

Frågor om tjänsten besvaras av Torbjörn Karlsson, Underhållschef 
Interim, telefon: 072-450 43 34.

SAINT-GOBAIN SWEDEN AB, GYPROC De första gipsskivorna på den svenska mark-
naden importerades från England i slutet av 20-talet. 1957 började Svenska Gyproc 
AB att tillverka gipsskivor i Varberg och 1964 byggdes fabriken i Bålsta. Gyproc  
erbjuder bred kompetens och flexibla lösningar för ljudisolering, brandskydd och fukt- 
resistens för en sund och god inomhusmiljö. På Gyproc arbetar cirka 135 anställda och 
huvudkontoret och produktion ligger i Bålsta, nordväst om Stockholm.


