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Vi söker fler
medarbetare med
placering i södra
Sverige
Senior operatör
Junior Operatör
Projektledare/Säljare
Senior Operatör
Du har erfarenhet av värme-/kyl- och återvinningsanläggningar, av systemkonstruktion och styr & reglerteknik inom VVS-system. Kanske har du arbetat med tekniskt fastighetsunderhåll eller som driftstekniker inom industrin.
Hos oss ska du efter upplärning kunna genomföra QTF-metodens alla sex
steg. Från besiktning och bedömning av systemvätska till ev. vätskeutbyten,
avgasning och rening av större anläggningar inom fastigheter, industri eller
stora offentliga byggnader.
Rätt person växer med oss och får större och eget ansvar över våra uppdrag
och de anläggningar vi ansvarar för.
Arbetet kan innebära resdagar och övernattningar, men du kan utgå ifrån din
bostadsort. Vårt arbetsområde är hela södra Sverige men vi strävar efter att
ha medarbetare som täcker ett område utifrån sin bostadsort. Högprioriterat
för närvarande är Skåneregionen, främst Malmö, Helsingborg och Lund.
Körkort krävs.

För mer information om tjänsterna - ring Elving Isaksson, 0480-43 00 80
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Junior Operatör
Har du VVS-utbildning från gymnasiet så ligger du bra till, men det är inget krav.
Viktigast är att du är tekniskt intresserad, ansvarsfull, seriös och har en vilja att lära dig
jobbet.
Arbetet innebär att följa upp våra installationer av underhållsavgasare i värme- och kylsystem. Du genomför det sjätte steget i QTF-metoden – efterkontrollen av våra systemvätskebehandlingar.
I takt med att du lär dig mer om vår metod, via internutbildningar och genom att gå
parallellt med erfarna operatörer så utökas ditt ansvar och du kan ta hand om fler delar
av QTF-metodens sex steg.
Du får gärna vara ung, rätt person ges möjlighet att växa med oss. Arbetet kan innebära
resdagar och övernattningar, men du kan utgå ifrån din bostadsort. Vårt arbetsområde
är hela södra Sverige men vi strävar efter att ha medarbetare som täcker ett område
utifrån sin bostadsort. Högprioriterat för närvarande är Skåneregionen, främst Malmö,
Helsingborg och Lund. Körkort krävs.
Utbildningar hålls såväl vid vårt huvudkontor i Kalmar som på anläggningar hos kunder.

Projektledare/Säljare
Du har erfarenhet av teknisk försäljning av kvalificerade tjänster. Kanske
har du arbetat inom energisektorn eller VVS-branschen. Du är bekväm i
kundrelationer och skapar förtroende och goda relationer.
Teknikintresse, kunskap om VVS-anläggningar, ingenjörsutbildning eller
annan högskolekompetens är ett plus men det viktigaste med den här
tjänsten är att knyta till oss en person som är van att hantera kunder;
kvalificerade inköpare, VVS-konsulter, driftsansvariga inom industrin
och tekniker. En person som kan lyssna, presentera komplexa koncept,
bygga förtroende, övertyga och skapa långsiktiga relationer.
QTF-metoden lär vi dig.
Rätt person växer med oss och får större och eget ansvar över våra uppdrag och de kunder vi ansvarar för. Arbetet innebär många kundbesök,
resdagar och övernattningar. Du planerar och bokar dina besök och är
sedan på resande fot ca 1-2 dagar/vecka. Din placeringsort är Kalmar
men du kan även utgå från din bostadsort. Arbetsområdet är Götaland
och Svealand upp till Värmland, Närke, Västmanland, Uppland. Körkort
krävs.

Ansökningar
För samtliga tjänster gäller att ansökan skickas till qtf@qtf.se.
Mer information om oss och QTF-metoden hittar du på www.qtf.se.
För mer information om tjänsterna ringer du
Elving Isaksson, QTF, 0480 - 43 00 80.

