
Hjälpmedel Stockholm försörjer den södra länsdelen med tekniska hjälpmedel. På 
enheten Teknisk service arbetar vi med underhåll av tekniska hjälpmedel för 
funktionshindrade.

Vår vision Vi Vill Att Du Kan !

Du kommer att vara en av åtta tekniker som underhåller tekniska hjälpmedel.

I rollen förväntas du arbeta med felsökning, reparation och konfiguration av teknisk 
utrustning. Arbetet ställer krav på att du som person har en egen inre drivkraft samt 
trivs med att arbeta med människor och lösa problem. Kommunikation och noggrannhet 
är nycklarna för framgång som tekniker. 

Arbetet präglas av stor variation i antalet olika produkter, noggrannhet och daglig 
kontakt med patienter, anhöriga och förskrivare.

Som servicetekniker kommer du i huvudsak att:

· Utföra avhjälpande och förebyggande underhåll

· Bereda och planera serviceinsats i samråd med berörd personal

· Medverkan vid upphandling och utvärderingar

 

I tjänsten ingår även beredskap.

 

Kompetenskrav:

· Teknisk skolning minst motsvarande 2-4 årig gymnasial utbildning med inriktning mot 
fordon, el, automation eller maskin alternativt utbildning eller erfarenhet som vi 
bedömer som likvärdig.

· Minst ett års praktisk erfarenhet av arbetet inom relevant serviceområde såsom 
exempelvis städmaskiner, truck, bilar eller flyget.

Vi vill att du har:

· En stor kompetensbredd inom teknikområdet.

· En mycket god organisatorisk förmåga.

 

Stockholms läns sjukvårdsområde 
(SLSO) är en av Sveriges största 
vårdgivare med cirka 12 000 
medarbetare. Vi erbjuder hälso- och 
sjukvård i Region Stockholms regi 
inom psykiatri, primärvård, 
geriatrik, ASIH, somatisk 
specialistvård, habilitering och 
hjälpmedel. I samverkan med 
Karolinska Institutet bedriver vi 
forskning, utbildning och utveckling. 
slso.sll.se

Följ oss på LinkedIn

?  

Ansök här
Sista ansökningsdag: 2020-09-23

Sök tjänsten  

Övriga tjänster
Se andra tjänster inom Region 
Stockholm här

Dela annons

Yrkesområde
Serviceingenjör, maskin

Arbetsplats
Älvsjö

Anställningsform

 

 

Hjälpmedel Stockholm söker servicetekniker



· Ett driv och nyfikenhet att felsöka och identifiera orsaken till felet, inte bara byta delar.

· Förmåga att hantera svenska flytande i tal och skrift samt har goda kunskaper i 
engelska.

  Flera språk utöver svenska och engelska är ett plus.

· Mycket god datavana.

· Körkort B (krav)

Personliga egenskaper:

Du är noggrann, nyfiken och praktiskt lagd med ett utpräglat ordningssinne och 
stimuleras av att ständigt lära dig nytt.

Du är diciplinerad, professionell och lösningsorienterad med en strävan att överträffa 
kundens förväntningar och samtidigt vara tydlig med vad du kan leverera.

Du är utåtriktad, flexibel och har liksom vi en positiv grundinställning och ett 
prestigelöst förhållningssätt.

Du är initiativtagande och ser vad som behöver göras och var du behövs.

Kreativitet, effektivitet, engagemang och teamarbete är högt värderat hos oss.

Då vi jobbar direkt med patienter så kommer stor vikt att läggas vid personlig 
lämplighet.

Anställningsform:

Tillsvidare, heltid 40h/v. Tillträde oktober/november 2020.

Provtjänstgöring på sex månader kan komma att tillämpas.

Övrigt:

Vi tillämpar registerkontroll före beslut om anställning.  

Information lämnas av:

Giovanni Ravetti tfn 08-123 475 97

Facklig information lämnas av:

Vision Ola Tellner tfn 08-123 404 81

Sista ansökningsdag:

2020-09-23

 

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande 
med olika bakgrund och förutsättningar. 

Giovanni Ravetti 
Enhetschef
08-123 475 97

Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning
Heltid

Kontakt

Fackliga representanter
Vision Ola Tellner 08-123 404 81 

Referensnummer
171619 



Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen 
”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss 
direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare 
jobbannonser. 

 

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling 
och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. 
Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/


