Ledande Montör
Service-Elektriker
Qi Construction AB hjälper privatpersoner att förverkliga sina drömmar om ett finare och
bättre boende. Vår unika positionering är en kombination av kompetent rådgivning,
förtroendeskapande försäljning, kvalitetsmedvetna hantverkare och rimliga priser. Vi har
renoverat åt privatpersoner sedan 12 år tillbaka och omsatte 33 miljoner kronor 2019. De
flesta av våra kunder kommer via referenser. Vi har mycket goda vitsord på reco.se, är ett av
landets 2,4% trippel-A-företag och vårt kontor ligger i Sollentuna. Idag arbetar 37 personer
på företaget, varav 4 är elektriker.

I rollen som elektriker arbetar du som servicemontör och förser våra renoveringsprojekt,
stora som små, med de elinstallationer som typiskt behövs i den verksamhet som vi sysslar
med. Det gäller allt ifrån badrumsinstallationer som golvvärme och spotlights till byggen där
en nybyggd villa skall förses med alla de installationer och uttag som en modern villa kräver.
Vi arbetar endast mot privatpersoner.
I rollen ingår också ett ledande ansvar för att hjälpa och stötta 3 service-montörer och
upprättande av el-ritningar på basic-nivå. Faktureringsunderlag görs också av dig ibland.
Du gillar att jobba i det lite mindre företaget med snabba beslutsvägar och mycket eget
ansvar. Du är lyhörd, proaktiv och smidig i umgänget med andra och har lätt för att
samarbeta med andra yrkesgrupper, främst målare, snickare och rörmokare.

Vi söker en person som
•
•
•
•
•
•
•
•
•

har el-utbildning
har minst 4 års erfarenhet i yrket efter lärlingstid
vill ha kundkontakt och strävar efter arbetsledande ställning
har lätt att planera och organisera sitt arbete och är självgående
är service- och kvalitetsorienterad, samt noggrann
tycker om att arbeta i en verksamhet med högt i tak och stundtals högt tempo
gillar att leda och hjälpa medarbetare
talar svenska och engelska
har körkort

Förutom att vi betalar kollektivavtalsenlig lön och lite till så försöker vi att ha kul. Hela
företaget åkte i december 2017 till Malaga en weekend för att gotta oss med årets vinster.
Det tänker vi fortsätta med och hoppas du vill vara med!

Låter detta intressant? Då urval och intervjuer kommer att ske löpande är du välkommen
med din ansökan så snart som möjligt. Ansökan skickas till jobb@qicon.se. Har du frågor
angående tjänsten är du välkommen att kontakta företagets VD Carl Kjellberg på 0703557136.
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