Carrier AB söker kyltekniker
Bakom vår lycka till vår framgång står människor och nya upptäckter. Idag är vi glada över att kunna säga att vi ska
stärka företaget med fler personer och därför finns nu möjligheten att bli vår nya kyltekniker med placering i
Göteborg, Malmö och Stockholm. Ta chansen att bli vår nya kollega, sök redan idag!
Om oss
På Carrier arbetar vi med något som förändrade en hel värld. Det var år 1902 som Willis Carrier lyckades att få kontroll
över inomhusklimatet tack vare upptäckten av modern luftkonditionering. Det var där vår historia började och idag är
vi världsledande inom värme, luftkonditionering och kyla. Carrier erbjuder ett omfattande sortiment av
klimatlösningar för hemmet eller kontoret såväl som för stora lokaler såsom arenor, sjukhus och köpcentra. Carrier
tillverkar även kompletterande produkter.
Dina arbetsuppgifter
Som kyltekniker innehar du en nyckelroll på vår Serviceavdelning och erbjuder våra B2B kunder den bästa servicen.
Dina arbetsuppgifter består av bland annat att du förbereder och utför installation och service inom luftkonditionering,
industriell kyla och värmepumpar. Rollen innebär även att säkra att kunden använder våra befintliga system och
planering av förebyggande underhåll.
Vem är du som person?
Framförallt är du som person ansvarstagande och har förmågan att ta egna initiativ. Vilket innebär att du på ett
självständigt sätt driver ditt eget arbete framåt, men konsulterar gärna med dina kollegor. Du är en person som har
god samarbetsförmåga och sätter alltid kunden i fokus! Även att du är en sådan som kommer med lösningar och kan
bidra med service av superkvalitet till våra företagskunder. Ett genuint intresse i att dela med sig av kunskap och att
vara en god lagspelare är något vi värdesätter.
För att lyckas bra i rollen som Kyltekniker hos oss ser vi att du:
 Är certifierad kyltekniker inom kategori 1.
 Har grundläggande kunskaper inom el och IT.
 Är väl insatt i kylbranschen, gärna med ett brett nätverk.
 Behärskar det svenska och engelska språket i både tal och skrift.
Hur är vi som arbetsgivare?
Hos oss på Carrier får du tillgång till resurser, stöd och verktyg som hjälper dig i ditt arbete. Genom vår positiva dynamik
kan vi erbjuda dig en inspirerande roll och arbetsplats där du får möjlighet att både utveckla och utvecklas. Vi är ett
team på cirka 20 personer som jobbar inom sälj, service, teknik och projekt. Är du vår nya kollega? Ansök redan idag!
Stämmer ovanstående in på dig och du vill bli en av oss? Tveka inte att skicka in ditt CV och ett personligt brev till vår
servicechef Angela Carlryd: angela.carlryd@carrier.com

