
 

 

     Vi söker en ny medarbetare till tjänsten som underhållstekniker på fastighetsavdelningen i Ljung. 
     Tjänsten är en tillsvidareanställning och arbetstid efter överenskommelse. 

 

    Arbetsuppgifter för tjänsten 

• VVS, ventilation och tryckluft med fokus på energi-

optimering och inomhusklimat. Förebyggande underhåll 

och drift. 

• Samordna och hålla kontakt med externa  
              entreprenörer vid fastighetsrelaterade projekt, och vara 

delaktig vid projektering. 

• Fastighetsskötsel utomhus kan förekomma, liksom 
               enklare byggarbeten. 

• Fastighetsstyrning och fastighetsautomation ingår till 

viss del. 

 
 
 
 

   Vi söker dig som har 

• Gymnasieutbildning med inriktning mot 
fastighetsteknik, motsvarande likvärdig utbildning eller 
erfarenhet. 

• Meriterande flerårig erfarenhet som tekniker inom 
fastighetsunderhåll. 

• Grundläggande datavana. Intresse att  
                arbeta i olika datasystem är en förutsättning.  

• Erfarenhet av att arbeta i ett underhållssystem 

• Erfarenhet av LEAN som är i stort fokus och det är även 
önskvärt med tidigare erfarenhet av förbättringsarbete. 

• Erfarenhet av att kunna läsa manualer, ritningar och 
scheman vilket är en förutsättning. 

• Goda kunskaper i svenska är ett krav och goda 
kunskaper i engelska är meriterande.  

• Initiativförmåga, engagemang och flexibilitet som 
personliga egenskaper. Förståelse inom gruppen och att 
du har ett stort tekniskt intresse.  

Vad kan vi erbjuda dig?  
 
Vi söker dig som är intresserad av ett fritt och omväxlande arbete och vill vara med att utveckla drift och underhåll av fastigheten.  
En vilja att arbeta över gränserna på underhållsavdelningen och vi tror att lagarbete är nyckeln till framgång. I vår anläggning i Ljung 
har vi gjort stora investeringar och kommer att fortsätta att satsa på att modernisera och bredda maskinparken. Med flera nya affärer 
ser vi en stark tillväxtresa framåt. För oss på IMI Hydronic Engineering är likabehandling en självklarhet. Frågor som mångfald, 
ledarskap och hållbarhet har ett stort fokus och vi arbetar aktivt för att vara en inkluderande och attraktiv arbetsgivare.  
För mer information kontakta underhållschef Johan Mollmyr på 0513–54731.  

 
Vi välkomnar även externa ansökningar. 

 

Ansökan 
Skicka ditt CV och personliga brev 

senast den 15 januari 2023 till  

Leena Fritz 

          leena.fritz@imi-hydronic.com 

 

Underhållstekniker fastighet 

About us 
IMI Hydronic Engineering is manufacturer of highly engineered components for heating & cooling systems 
leading the way when it comes to sustainable and energy efficiency from residential to commercial buildings, 
including some of the most famous buildings in the world. We are an international division of the IMI plc 
group, quoted in the London stock exchange, and have over 2,000 talented collaborators spread across the 
globe and operate in 30+ countries. 
For more information, please visit www.imi-hydronic.com 
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