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Reparatör / Montör 
Sökes till Vaggeryd och Malmbäck 

REPARATÖR / MONTÖR
Du kommer att arbeta med reparationer och underhåll av våra anläggningar och fastigheter i 
Vaggeryd och Malmbäck. Vi tror att du är van vid att jobba med underhåll och utveckling. Det är en 
fördel om du har erfarenhet av liknande uppgifter har teknisk utbildning. Förarbevis för truck, lift och 
lastmaskin är meriterande!

Vi tror att du har förmåga att finna lösningar istället för se problem och har erfarenheter från 
automation och mekanik. Som person är du flexibel och självgående. Du tycker om att ta eget ansvar 
och står med båda fötterna på jorden!

VI ERBJUDR DIG 
...ett varierande arbete i ett gott gäng med högt till tak och där hänsyn och respekt för andra 
människor är viktiga egenskaper som bygger förutsättningar för en trygg och säker arbetsplats Du 
kommer till en bransch som präglas av medvind och utveckling, där Scandbio är den ledande aktören.

Våra värdeord är Närhet, Hållbarhet och Proaktivitet. Det är grunden i vårt varumärke och präglar allt 
som vi gör. 

Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökanden!

ANSÖKAN 
Varmt välkommen med din ansökan till per.olofsson@scandbio.com märkt med den tjänst du har för 
avsikt att söka. Sista ansökningsdag är den 15 december, men eftersom vi tillämpar löpande urval ser 
vi gärna att vi får din ansökan så snart som möjligt. Endast ansökningar inkomna till ovan angivna e-
postadress beaktas. Vid frågor om tjänsten kontakta Fabrikschef Kjell Skiöld, 070-589 47 52.

SCANDBIO 
Scandbio är Sveriges största företag inom fasta förädlade trädbränslen och vi säljer 100 % förnybar 
energi i form av pellets, briketter, loggs, pulver och stallpellets. Scandbio har en årlig omsättning på ca 
en miljard SEK och har 160 anställda fördelade på kontoret i Jönköping, sju fabriker i Sverige och en 
fabrik i Lettland. Bolaget har en ledande ställning på den svenska marknaden och en stark position i 
Danmark och Östersjöregionen. Vi arbetar för hållbar utveckling samt att minimera vår miljöpåverkan. 
Läs mer på www.scandbio.com

http://www.scandbio.com/



