
 

 
Service-/Automationstekniker 
 
Just nu söker vi en Service-/automationstekniker för tjänst hos Stibo Complete i 
Katrineholm. Vill du gå med i teamet? 
 
ARBETSBESKRIVNING 
I rollen som Service-/automationstekniker kommer du ingå i en servicegrupp bestående av fyra personer. 
Arbetsuppgifterna är förebyggande underhåll och akuta reparationer av utrustning och maskiner på 
tryckeri och bokbinderi. Gruppen sköter även fastighetsunderhållet. Servicegruppen har en egen verkstad i 
fabriken för bearbetning och reparationer. Företaget värnar trivsel och är mån om sin personal. 
Skiftarbete och beredskap ingår i tjänsten. 
 
UTBILDNING 
Minst gymnasial utbildning inom automationsteknik eller motsvarande. Rollen kräver att du kan tala och 
skriva svenska utan hinder, att du kan tala och förstå engelska (teknisk). Tyska, är meriterande. 
 
ERFARENHET 
Vi söker en tekniskt intresserad och kunnig person som har jobbat med både traditionell mekanik och med 
elektromekanik. Det är viktigt att du kan felsöka på ett systematiskt sätt och har förståelse för 
maskinflödet. Har du erfarenhet från underhåll av tryckpressar så är det mycket meriterande. 
Servicegruppen hämtar och redovisar sina jobb i eget system för ändamålet så du bör vara van att arbeta i 
liknande system. 
 
PERSONLIGA KVALIFIKATIONER 
Som person behöver du trivas med att jobba i grupp och ha tillräcklig erfarenhet för att även kunna jobba 
självständigt och fatta egna kloka beslut. Det är viktigt att du värnar god kvalitet och att du samtidigt 
klarar av att prioritera rätt. Du behöver kunna hantera arbetstoppar och jobba effektivt vid akuta 
reparationer med hänsyn till deadlines i produktionen. 
 
LÖN OCH ANSTÂLLNINGSVILLKOR 
A-Staffing hanterar urval och intervjuer på uppdrag av Stibo Complete AB. 
Rekrytering med direktanställning hos Stibo Complete AB för slutkandidat. Anställningen inleds med sex 
månaders provanställning. Månadslön enligt Grafiska Fackförbundet Mediafacket. 
 
ANSÖK SENAST 
21-05-2022 – till https://www.astaffing.se/jobb/5182/ 
 
TILLTRÄDNING 
Starta så snart som möjligt 
 
ANSTÄLLNING 
Högmossevägen 7, 641 39 Katrineholm 
 
FRÅGOR 
Välkommen att kontakta Tomas Kerstis på telefon +46 70 253 28 06 om du har frågor om jobbet. 
 
OM STIBO COMPLETE 
Läs mer om Stibo Complete på: https://stibocomplete.com/sv  


