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 Flex Scandinavia AB söker en kundorienterad och flexibel 

SERVICETEKNIKER 

Flex Scandinavia AB är distributör av maskiner och tillbehör på den svenska hantverkar- och park 
& trädgårdsmarknaden. Vi är ett helägt dotterbolag till Ahlsell AB och vår kundbas domineras av 
återförsäljare inom måleri, industri, bygg, bilrekond, park & trädgård samt uthyrningsbolag i 
Sverige.   
 
Vårt kontor och lager ligger i Karlstad och här finner du också vår serviceverkstad där vi utför 
service- och garantireparationer av våra maskinvarumärken FLEX Power 
Tools®, WOLFF®, EGO Power+® och H&H® samt även för maskiner 
från PALLMAN® och EXACT® rörsågar. 
 
Vi erbjuder en arbetsplats med utrymme för individens egen drivkraft och engagemang, där vi 
tillsammans gör affärer på ett okomplicerat och effektivt sätt. 
 
Du som söker denna tjänst är en person som trivs i en kundnära miljö som förstår vikten av god 
kundvård och excellent service för att nå långsiktig framgång. 
 
Du arbetar gärna idag inom området el-handverktyg inom den bransch vi befinner oss i, eller inom 
närbesläktat område. Du har relevant gymnasie-, och gärna även eftergymnasial, utbildning inom 
Fordon, El, Maskin eller liknande. 

Då vi har engelskspråkiga leverantörer och kunder behärskar du engelska i språk och skrift. 
  
Då belastningsgraden varierar under året är vikten av självledarskap stor då arbetsuppgifterna kräver 
stort egenansvar.  
Vår företagskultur bygger på en gemensam strävan om delaktighet och engagemang från våra 
anställda därför är viljan att ständigt utveckla bolaget mot gemensamma mål en förutsättning.  
Vikten är således stor att visa intresse och engagemang i företagets hela verksamhet och vara allmänt 
behjälplig vid behov.   
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Kravprofil 

• Grundskola med gymnasieinriktning Fordon, El, maskin, mekaniker eller 

liknande.  

• Tidigare erfarenhet av servicetekniskt arbete, min 1 år. Arbetsområde från 

felsökning – reparation- utleverans med kundkontakt. 

• Kunskap i el- och motorlära.   

• I egen regi planera, utföra och återkoppla till kund på ett lättförståeligt och 
strukturerat sätt. 

• Mycket goda färdigheter i svenska i tal och skrift.  

• Goda färdigheter i engelska i tal och skrift.  

• Datorvana Office-paketet. 
 

 

 Du erbjuds 

• Ett omväxlande och stimulerande jobb. 

• Att ansluta till ett trevligt gäng arbetskompisar. 

• En trygg och stabil kollektivavtalsansluten arbetsgivare. 
. 

 

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, stationerad i Karlstad. Provanställning 6 mån. 
Tillträde slutet av januari-22 eller enligt överenskommelse. 

 
 

Sök senast 2022-01-15 genom att skicka CV och personligt brev till Fredrik Sandberg, VD 
Flex Scandinavia AB  på email :  fredrik@flexscandinavia.se.  

 
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta driftsansvarig Petri Kampman på email 

petri@flexscandinavia.se (tel: 054 20 21 434) 
 

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut. 
 

Vi ser fram emot att höra ifrån dig. 
 

Välkommen med din ansökan! 
------------------------------------------------------ 

Flex Scandinavia AB har sedan 1940-talet varit generalagent i Sverige för FLEX® vilket innebär att vårt företag förfogar 

över kunskaper och erfarenheter som är värdefulla för att ge användarna bästa möjliga handledning och utnyttjande av 

sin maskin. Under de senaste 15 åren har vi fortsatt att utveckla dessa erfarenheter vidare genom att utveckla tillbehör 

i egen regi till maskinerna, tillbehör som möter maskinernas höga krav och som presenteras i varumärket FLEXXTRA®. 

I vår produktportfölj finns även högkvalitativa LENOX® sågblad och hålsågar samt urstarka 56-volts batterimaskiner för 

professionell park- och trädgårdsskötsel från EGO Power+ ® samt WOLFF® mattstrippers och H&H® luftrenare. Ett 

stort fokus ligger även på att vidareutveckla kundservicen via vårt servicecenter FSC samt genom välutvecklade och 

användarvänliga Web-tjänster. Vi är ett helägt dotterbolag till Ahlsell AB och vår kundbas domineras av återförsäljare 

inom måleri, industri, bygg, bil&båt rekonditionering, park&trädgård samt uthyrningsbolag i Sverige.                                             

Vårt kontor, lager och serviceverkstad ligger i Karlstad.  Vi är certifierade enligt ISO9001 & ISO14001. 

www.flexscandinavia.se                                         www.gronaverktyg.se 
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