
Serviceingenjör med inriktning industrifläktar 

Är du sugen på att ta ett steg vidare i yrkeslivet och arbeta i ett expansivt företag där 

kunskap och kvalité är ledord? Vill du jobba med och lära av de bästa i branschen? 

Har du dessutom intresse för teknik, problemlösning och gillar ansvar och 

kundkontakt? Ta chansen och sök tjänsten som serviceingenjör med inriktning 

industrifläktar hos Runtime Engineering AB. 

Runtime är ett företag med spetskompetens inom industrifläktar, bälgar och 

transportskruvar. Vi kombinerar erfarenhet och kompetens inom service och 

felsökning med ett brett utbud av produkter från starka leverantörer. Våra största 

kunder finner du inom energi- och processindustrin. 

Runtime Engineering AB tillhör, tillsammans med Protoma AB, MLT Maskin & Laser 

Teknik AB och RELCON AB, koncernen ERINOVA AB som i dag sysselsätter ett 80-

tal anställda och omsätter ca 170 miljoner. 

Arbetsuppgifter och ansvarsområden 

Som serviceingenjör hos oss på Runtime kommer du i huvudsak att arbeta med 
problemlösning och service av industrifläktar. Du har direktkontakt och planerar 
uppdragen tillsammans med kund. Arbetet kräver att du är självgående och har 
förmåga att identifiera och lösa problem på industrifläktar med tillhörande utrustning. 
Du identifierar behov av förbättringar och komponentbyten och driver dessa vidare 
tillsammans med kund. 

Förutom att ha ansvar för uppdrag och kontakt med kund så kommer du också 
fungera som en länk och bollplank till säljorganisationen där ni tillsammans hittar 
bästa löningen för kunden. Ofta ger detta dig också möjlighet att arbeta tillsammans 
med kollegor inom andra serviceområden och andra systerbolag. 

Kvalifikationer 

• Teknisk utbildning eller motsvarande 5–10 års arbetserfarenhet inom service
och reparationer av industrifläktar, pumpar, bälgar, transportskruvar mm.

• Erfarenhet av uppriktning och vibrationsmätning
• Erfarenhet från kund- och leverantörskontakter
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skift
• God datorvana
• B- Körkort



 
Personliga egenskaper 
 

• Ha egen drivkraft och viljan att utvecklas i sin yrkesroll 
• Förmåga att sätta kunden i fokus och lyssna på kundens behov 
• Stort ansvarstagande 
• Ha en flexibel och lyhörd inställning 
• Vara ödmjuk i sin framtoning 

 

För att trivas i rollen som serviceingenjör är du utåtriktad och flexibel i ditt agerande 

då dina arbetsuppgifter och förutsättningar kan komma att variera och förändras 

under projektens gång. Du har lätt att ta egna initiativ och uppvisar god social 

förmåga i dina kontakter och ditt samarbete med andra, både internt och 

externt. Arbetsuppgifterna kan, vid behov, komma att utföras på annan ort än 

placeringsorten förutsätter det att du kan resa i tjänsten. 

 

Ytterligare information 

Detta är en tillsvidareanställning på heltid. Placeringsorten är flexibel men vi ser 

gärna att du är placerad i närheten av Södertälje eller Göteborg.  

Du kommer att rapportera till VD i Göteborg. Tillträde snarast med hänsyn till 

eventuell uppsägningstid.  

 

För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta VD, Thomas Haraldsson på 

+46 73 069 70 86 eller thomas.haraldsson@run-time.se  

För mer information om rekryteringsprocessen eller din ansökan, vänligen kontakta 

HR Business Partner, Sandra Kurvinen på +46 73 822 70 98 eller 

sandra.kurvinen@mlt.se  

Vänligen ansök genom att skicka CV och personligt brev till 

HumanResources@mlt.se  

Vi ser fram emot din ansökan!  
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