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Motormekaniker Simrishamns Varv AB
Vi är ett glatt gäng som söker nästa medarbetare till vår verkstad i Simrishamn. Kan det vara du? Välkommen
med din ansökan och övertyga oss om att du precis som vi alltid vill kundens bästa och är en kollega att räkna
med i vått och torrt.
Du kommer att arbeta i grupp och enskilt, både lokalt på varvet men också på resande fot runt vårt avlånga
land.
Produkterna vi arbetar med är främst dieselmotorer, 100-1500hk från tillverkare som Volvo Penta, Caterpillar,
Scania m.fl. Vi utför allt från service och underhåll till totalrenoveringar och nyinstallationer. I arbetet ingår
även felsökning och reparation av andra komponenter tex. växlar och hydrauliska komponenter.
Vi har valt att inte specificera en mängd kompetenser som vi anser att du skall ha utan värderar vilja och
inställning högt, vi söker en lagspelare med viljan att lära.
Bakgrund som vi tror är passande är mekaniker från tyngre segmentet som lastvagnar, entreprenad eller
liknande. Har du dessutom kläm på el och elektronik från dagens motorer ligger du bra till.
Vi kommer att utbilda dig på de specifika produkter som vi arbetar med, framförallt genom våra leverantörers
utbildningsprogram.
Den anställde är vår viktigaste tillgång, vi hoppas att just du vill bli en av oss och att vi tillsammans kan möta
framtiden.
Skicka din ansökan till: info@simrishamnsvarv.se
Vid eventuella frågor kontakta Björn Andersson på bjorn.andersson@simrishamnsvarv.se eller 0727-288575

Simrishamns Varv
Företaget är beläget i den södra delen av Simrishamns hamn, där bedriver vi ett reparationsvarv med hög
kompetens inom motorer och teknik.
Varvet har ca 25 fast anställda inom plåt, svets, snickeri, ytbehandling, el, kylteknik och hydraulik.
Avdelningen som vi nu söker en ny medarbetare till består idag av 5 personer som arbetar med dieselmotorer
på varvet men också på resande fot längs Sveriges kuster. Auktorisationer på de främsta varumärkena inom
branschen finns. Arbetet är omväxlande med mycket eget ansvar att lösa uppgiften. Våra största kunder är
kustbevakningen, sjöfartsverket, FMV, fiskerinäringen samt andra privata rederier.
För mer information om företaget rekommenderar vi www.simrishamnsvarv.se .
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