
Vi söker servicetekniker till vårt maskinområde Bockning

Du kommer att ingå i vårt serviceteam där vår leverantör Prima Power är en av världens 
ledande tillverkare.  
 Du arbetar på uppdrag av våra kunder inom tillverkande industri och agerar som länken 
mellan oss och kunden. Installationer, service, reparationer är dina huvudsakliga arbetsuppgifter, 
men också utbildning i handhavande på plats hos kund. Du får intern utbildning hos oss samt 
teknisk support av våra leverantörer.  
 Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom denna maskingrupp samt har god kunskap 
inom el och mekanik. Ambition, kreativitet och känsla för pedagogik är personliga egenskaper 
som värdesätts högt. Du kommer utgå från hemmet och rapportera samt dokumentera till 
ansvarig serviceledare.
 Mer info om tjänsten hittar du på dinmaskin.se och på vår Facebooksida. 

Välkommen med din ansökan till jobba@dinmaskin.se, löpande urval gäller. 
Tveka inte att kontakta oss vid frågor om tjänsten – VD Alexander Ström, 0370-69 34 08, eller 
HR-chef Tina Edsmalm, 0370-489 12. 

Din Maskin ingår i Liljedahl Group som är en familjeägd bolagsgrupp med 
sju helägda innehav: Elcowire Group, LWW Group, Hörle Wire Group, LMT 
Group, Finnvedens Lastvagnar, Finnvedens Bil och Liljedahl Group Fastigheter. 
Liljedahl Group är även största ägare i Bufab AB. Koncernen omsätter cirka 
10 miljarder och har drygt 1200 anställda. Mer information på hemsidan: 
www.liljedahlgroup.se

Din Maskin är ett  maskin- och kunskapsföretag 
som marknadsför produktionsutrustning för plåt-
bearbetning. I maskinprogrammet ingår stans- och 
lasermaskiner, bandmatningsutrustning, pressar, 
kantpressar, saxar m.m. Bland våra leverantörer finns 
flera ledande tillverkare inom branschen, bl a Prima 
Power, SafanDarley, CMS Tecnocut, Dimeco och  
Omera. Vårt ansvar är att se till att våra kunder får 
bästa tänkbara service och support på de produkter 
som vi levererar. Installationer av ny utrustning måste 
ske snabbt och effektivt och utbildning av kunder 
beträffande handhavande och underhåll ska vara 
saklig och noggrann. 
 Din Maskin ska vara förstavalet inom Svensk 
Plåtindustri och vår mänskliga resurs ska överträffa 
våra kunders förväntningar. Läs mer om oss på 
www.dinmaskin.se
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