
Servicetekniker med arbetsplats Sverige 
 
1 november 2018 såg en ny verksamhet dagens ljus, Botved Repella AB. Med ett kontor strax utanför 
Köpenhamn, ett andra kontor i Stockholm och ett tredje i Mjölby som du kommer att tillhöra och är 
placerat på Sörby Bygata 3 står vi nu bättrade rustade än någonsin att möta våra kunder. Med Botved 
Repella ABs skapande i Sverige saknar vi nu en serviceinriktad tekniker som kommer att ha ett dagligt 
arbete med spännande och varierade uppgifter i Sverige och vid tillfällen även Danmark, Norge. 
 
Botved Repella AB säljer och servar tvättmaskiner, tvättrör, centrifuger , pressar, mangellinjer mm 
för alla storlekar av tvätterier, allt från den lilla kommunala tvätten i en bostadsförening till den stora 
automatiska tvätten som tvättar upp till 70 ton kläder om dagen.  
 
Dessutom säljer och servar vi värmepressar och etikettskrivare, transfers och emblem, logistik och 
förvaring samt diverse tillbehör som tvättnät, tvätt säckar vagnar mm. 
 
Dina primära uppgifter kommer att vara:  
 

o Felsökning och reparation av tvättmaskiner, tvätt rör, centrifuger, pressar, mangellinjer,  
etikettskrivare och värmepressar, mm 

o Installation av nya maskiner 
o Justering och optimering av befintliga maskiner 
o Förebyggande underhåll, service 
 

Dina färdigheter: 
 

o Du är en automatiserad mekaniker eller har annan elektrisk relaterad utbildning 
o Du kan arbeta självständigt, men du är också bra på att vara en del av ett team 
o Du kan hantera uppgifter som ändras med mycket kort varsel 
o Du har en känsla för att prioritera uppgifter även om du har tilldelats mer 
o Du gillar at felsöka på alla möjliga former av styrningar 
o Du kan improvisera 
o Du kan korrigera både elektriska och mekaniska fel 
o Du är serviceinriktad 
o Du har en bred kunskap om PLC – tex  B&R och Omron, Siemens 
o Du kan utläsa de flesta typer av elsheman 
o Du kan prata och skriva med våra utländska leverantörer på engelska 
o Du kan "hålla huvudet kallt", även när det brinner 
o Du är flexibel 
o Du är införstådd med at övernattning och övertid kan vara en del av jobbet 
o Du har körkort (B) 
o Truck kort kommer att vara en fördel 
  

Kan du svara ja på många av ovanstående saker, så låt oss höra från dig. 
 
 



Vi erbjuder: 
 

o Ett jobb med frihet under ansvar 
o En välutrustad servicebil med verktyg som ska användas 
o Telefon och dator  
o Bra kollegor, bara ett samtal borta 
o Den nödvändiga träningen, med våra kunder och leverantörer 
o Ett varierat jobb där du inte alltid vet vad morgondagen erbjuder 
o Arrangerade villkor inklusive pensions- och sjukförsäkring 

 
Om du kan se dig själv i ovanstående beskrivning, då; 
 
Skicka oss en ansökan och ett CV till rje@botvedrepella.se med relevanta bilagor. 
 
Ansökningsfrist: 30 november 2018 samt så fort vi tittat igenom ansökningarna omkring den 7/12 
kommer vi att återkoppla om du är aktuell för vidare process. 
 
Tillträde: Så snart som möjligt 
 
Du är välkommen att kontakta VD Rikard Jensen på 070 299 16 10 om du vill veta mera är du 
välkommen  höra av dig med frågor. 
 
 


