
 

Vi på BE WTR växer och söker nu en 
heltidsanställd Servicespecialist! 

BE WTR levererar innovativa vattenlösningar till kontor, 
publika miljöer och HoReCa. Vi älskar det vi gör, värnar om 
våra kunder och är här för att förändra branschen. Nu söker 
vi en driven och ambitiös servicetekniker som vill växa och 
utvecklas med oss. Du kan läsa mer om oss på: 
www.bewtr.com 

Om rollen: 
I ditt arbete som servicetekniker är du ansiktet utåt. Du är den som sköter förebyggande 
service, installerar nya maskiner och åtgärdar eventuella fel. Service och reparationer sker 
främst i Stockholmsområdet, men längre resor i tjänsten inom Sverige kan förekomma. 

Du kommer även ha vissa administrativa sysslor som att beställa reservdelar och sköta den 
tekniska kontakten med vårt huvudkontor i Schweiz. Den här rollen är perfekt för dig som i 
nästa steg satsar på att bli en teamleader eller servicechef.   

Vi är ett härligt team som håller till i fina lokaler på Mariehällsvägen 37b i Bromma 
(Stockholm) 
 

Om dig: 
Vi värdesätter ett starkt kundfokus och ett helhjärtat engagemang för våra kunder. Därför 
tror vi att du är en serviceinriktad problemlösare som brinner för att göra ett bra jobb. Du 
har en säljande och social personlighet samt gillar att jobba självständigt och under eget 
ansvar. Att bidra positivt till gruppen och vara en del av ett trevligt arbetsklimat är en 
självklarhet.  

• B-körkort är ett krav 

• Teknisk utbildning (T.ex El eller VVS) är meriterande men inget krav 

• Tidigare erfarenhet från kaffe- eller vattenbranschen är meriterande men inget krav 

• Du pratar och skriver flytande svenska och engelska 

• Heltid måndag-fredag 

• Start enligt överenskommelse 

I den här rekryteringen samarbetar vi med BeProud Rekrytering. Vid eventuella frågor kontaktar du 
Lotta Vikström som nås på 070-234 84 04 eller lotta@beproud.nu 

Din ansökan skickar du också direkt till Lotta Vikström. Vi vill att din ansökan innehåller ditt CV samt 
ett motivationsbrev där du beskriver varför du lockas av den här tjänsten och vad du kan bidra med 
för vår verksamhet.  

Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte för länge. Vi ser mycket fram emot att höra ifrån dig! 
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