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Sökes:

Erfaren reparbetare - SPRAT eller IRATA Level 3!
Vill du påbörja en spännande karriär på Klätterservice? Vi befinner oss i en expansiv fas och för
att möta våra kunders behov söker vi erfarna reparbetare som vill vara med och bryta ny mark
med oss.
Klätterservice är ett ledande företag inom reparbete som utför professionella hantverksuppdrag
i rep inom affärsområdena BYGG & FASTIGHET, INFRASTRUKTUR & INDUSTRI,
INNOVATION, UTBILDNING. Klätterservice består av ca 35 drivna och kompetenta reparbetare
som utgår från Stockholm (Hagsätra), Malmö och Östersund. Vi strävar efter att bygga
långsiktiga relationer med våra kunder och anställda genom ett starkt och ärligt engagemang
samt att alltid leverera de bästa tjänsterna på marknaden.
Att arbeta för Klätterservice AB kan vara tufft och utmanande men du får möjlighet att arbeta
med fina kollegor som är bland de bästa och mest erfarna rope access-teknikerna i Sverige. För
att platsa på denna tjänst behöver du en SPRAT eller IRATA-certifiering level 3 och en gedigen
erfarenhet av arbete i rep. Stor vikt läggs vid dina personliga värderingar samt dina erfarenheter
från bygg- & underhållsprojekt onshore.
Våra team utgår från Stockholm eller Malmö. Även team som utgår från Östersund kan behöva
förstärkning. Anställningarna är i tillsvidarekontrakt eller visstidsanställningar i olika
omfattning.
Som kandidat tror vi att du kan känna igen dig i detta:
• Jag tycker om att ta ansvar och skapar en säker arbetsplats tillsammans med mina kollegor.
• Jag har en gedigen hantverkserfarenhet och har ett stort engagemang och intresse för att
lära mig mer samt alltid en vilja att göra ett gott arbete!
• Jag uppskattar att arbeta i ett högt tempo och har lätt för att samarbeta med andra personer.
• Jag bryr mig om kontakten med kunden lite extra och vet att det ger skillnad
i framtiden.
• Jag pratar flytande engelska eller svenska.
Din ansökan ska innehålla:
• CV / Meritförteckning med en lista över dina erfarenheter och kompetenser.
• Personligt brev med kort beskrivning av dig själv.
• Kopia på certifikat från IRATA eller SPRAT samt utdrag ur loggbok.
• Svara dessutom på följande frågor i din ansökan:
1. Vilka personliga egenskaper gör dig lämpad att arbeta som reparbetare hos oss?
2. Vilket kompetensområde kommer Du kunna bidra mest på vid en anställning hos oss
på Klätterservice AB?
Sista ansökningsdag förlängd till: 25 mars 2018 (…men vi behandlar ansökningar löpande.
Skicka ansökan via e-post: jobb@klatterservice.se.
Kontaktperson Malmö, Anton Torsholm 040-188 177
Kontaktperson Stockholm, Johan Lernell 070-794 99 96
Välkommen med din ansökan!
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Stockholm, Malmö, Östersund
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