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Servicetekniker till Speed Services AB 
 
Vi söker en servicetekniker som har kunskap och intresse inom teknisk service och som vill arbeta i en självständig och 
ansvarstagande roll. Är du den vi söker? 
 
Speed Services AB tillhandahåller automattjänster i publik miljö, från fotoautomater och elektroniska förvaringsboxar 
till kundterminaler, biljettautomater, digitala skärmar och Wi-Fi. 
Vi har tätt samarbete med järnvägsstationer, varuhus, stormarknader och köpcentra runt om i Sverige, Norge, Finland, 
Danmark och Lettland. 
Speed Services AB ingår i koncernen Speed International tillsammans med Speed Identity. 
 
Vem är du? 
Nu söker vi ytterligare en servicetekniker till vårt kontor i Tyresö som är redo att ta sig an nya spännande och 
utvecklande utmaningar i ett företag med höga ambitioner i en stark tillväxt. 
Vi söker dig som är engagerad och driven med hög arbetsmoral och ansvarskänsla. Du är teknikintresserad, har stor 
datavana, är lättlärd och en problemlösare. Det är mycket meriterande om du har en bakgrund inom el. 
 
För att trivas i rollen som servicetekniker hos oss är det viktigt att du är bekväm med att organisera, planera ditt 
dagliga arbete, arbeta självständigt och prioritera rätt vid stressiga tillfällen. 
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och önskar att vi hittar dig som är en trevlig, nyfiken och 
tillmötesgående person som är kommunikativ och har lätt för att skapa goda relationer med såväl kunder som kollegor. 
 
Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna består av servicearbeten samt förebyggande underhåll av våra automater som finns ute hos våra 
kunder och platsupplåtare. Man utgår från vårt kontor/verkstad i Tyresö och har ansvar för ett antal automater i 
Stockholm med omnejd och har tillgång till företagets poolbilar i tjänsten.  
Daglig driftskontroll och rapportering av avvikelser samt felsökning av både hård- och mjukvara och se till att våra 
automater är rena och fräscha för att överträffa kundens förväntan. 
Montagearbeten kan förekomma i vår verkstad.  
Vi har ett tätt samarbete med utvecklingsavdelningen vilket för rätt person kan medföra större deltagande i 
produktutveckling såsom uppdateringar, anpassningar av produkter samt framtagning av nya produkter 
 
Kvalifikationer 
Gymnasial utbildning inom IT/teknik/el/natur 
Goda kunskaper inom Windows XP och Windows 7 
Goda kunskaper om hårdvara såsom PC, skrivare och kringutrustning 
Körkort (B) 
Svenska och Engelska i tal och skrift 
El-behörighet är meriterande 
 
Speed Services AB erbjuder dig ett spännande och varierande arbete i ett expansivt företag med trevliga kollegor och 
ett företag som satsar på sina anställda. 
Vi har kollektivavtal med Unionen, sjukvårdsförsäkring och friskvårdsbidrag.  
 
Tjänsten avser heltid och vi ser gärna att du kan tillträda tjänsten omgående. 
Arbetstid: måndag-torsdag 8–17 (maj-aug 8–16), fredag 8–16 (maj-aug 8–15) 
 
Dina ansökningshandlingar skickar du via mejl till: rekryteringservice@speed-services.se snarast möjligt, dock  
senast den 22 oktober 2017. 
 
Speed Services AB håller till på Mediavägen 11 i Tyresö  
Kontaktperson: Etableringschef Maarit Cajstedt, maarit@speed-services.se 
www.speed-services.se 
 
Sökord: IT, data, teknik, teknisk support, kommunikation, mjukvara, mjukvaruunderhåll, kundsupport, troubleshooting, 
problemlösning, kravställning, supporttekniker, IT-support, Windows, data, IT, software, teknisk support, service, 
tekniker, problemlösning, webmaster 
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