Wienerberger konstruerar och tillverkar tegelbalkar för husbyggnation i Sköldinge (mellan Katrineholm och Flen). Teglet tillverkas på Haga Tegelbruk i Enköping och på tegelbruk i Danmark. Huvudkontoret är beläget i Malmö med tillhörande showroom.
Wienerberger är, med huvudkontor i Österrike, Europas största tillverkare av tegel.
Koncernen omsätter 28 miljarder och har 15.900 anställda. I Sverige omsätter vi drygt 80 miljoner och är 40 medarbetare. Tegel
är ett utmärkt material för hållbart byggande.

Självständig industrielektriker sökes
till Haga Tegelbruk i Enköping
Tycker du om tekniska lösningar, installationer och system? Vi söker dig som är en problemlösare
och van att ställas inför olika situationer och självständigt kunna lösa dem. Vi vill att du är noggrann,
har ett eget driv och tycker om att arbeta självständigt. Stämmer detta in på dig? Då är du rätt person för tjänsten som industrielektriker hos oss på Haga Tegelbruk.
Du kommer bland annat ansvara för montering, underhåll och reparationer på företagets el- och
automatikutrustningar samt installera ny utrustning. Du arbetar också med underhåll och felsökning
av avancerade utrustningar som styr olika processer inom industrin. Behörighet – Auktorisation AL
(lägst), Erfarenhet av nya och gamla motorutrustningar, Kunnig i Siemens S7-styrning.
Som industritekniker på Haga tegelbruk fyller du en viktig nyckelroll, då du är den enda industrielektrikern på anläggningen. Arbetet sker huvudsakligen på dagtid, men kommer också att innebära
visst arbete på kvällar och helger, då du har jour i beredskap. Därför är det viktigt att du är flexibel och
har körkort och tillgång till bil.
Vi söker dig som är utbildad industritekniker. För att trivas på denna tjänst underlättar det mycket om
du har tidigare erfarenhet från arbete som elektriker i industrimiljö. Önskvärt om du har truckkort men
det är inget krav.
Som person är du självständig, noggrann och proaktiv, med en känsla för ansvar. Du är prestigelös
och kan hoppa in och hjälpa till med mindre arbetsuppgifter även utanför ditt arbetsområde om behov uppstår.
På Haga Tegelbruk har de anställda friskvårdsersättning och du får lämpliga arbetskläder för den
uppgift du ska utföra.

Ansökan skickas snarast till bertil.ohlsson@wienerberger.se.
Ansökningarna utvärderar vi fortlöpande. Frågor besvaras av
Bertil Ohlsson på tel. 0733-12 90 71, email: bertil.ohlsson@
wienerberger.se.

