
Vi är ledande i Skandinavien på sorteringsverk och återförsäljare för 
KEESTRACK. Vi säljer även Krossverk och upplagssystem. Totalt i Sverige 
och Norge är vi 25 anstälda. På norska marknaden är vi även återförsäl-
jare av SANDVIK, TELESTACK och NEUENHAUSER. Vi omsätter över 200 
miljoner NOK och har goda ekonomiska resultat. 

Se mer om oss på www.fredheim-maskin.se

Teknisk Support / Reservdelsförsäljning 
ARBETSOMRÅDE:
- Teknisk uppföljning av nya & begagnade kross- & sorteringsverk.
- Teknisk stödfunktion, samt utbildning för kunder och mekaniker.
- Maskin och Motorteknik (24 DC, 380 AC, PLC/S, CAN-Bus, dieselmotorer 
och hydraulik/el system).
- Garantihantering, serviceplanering.
- Kunduppföljning. 
- Försäljning av reservdelar och slitmaterial.
- Administration av uthyrningsmaskiner. 
KRAV:
- Minst 5 års relevant teknisk erfarenhet från arbete med tunga fordon, 
lantbruk, entreprenad eller transport.
- Teknisk utbildning.
- God kunskap i engelska, både i tal och skrift.
ARBETSPLATS:
- Karlstad samt HK Spydeberg (Norge). Resor i tjänst förekommer.
ANSTÄLLNING: 100 %
TILLTRÄDE: Omgående
LÖN: Konkurrenskraftig lön efter kvalifikation och bakgrund
 

Resande mekaniker och verkstadsmekaniker  
Vi söker även resande mekaniker och verkstadsmekaniker 
Se mer om oss på www.fredheim-maskin.se 

Låter detta intressant? Skicka din CV snarast till
erik@fredheim-maskin.se märket ditt mail med den tjänst du söker.
Frågor om tjänsterna görs till Erik Olausson på tel: 070 538 24 26

Vi är ledande i Skandinavien på sorteringsverk och återförsäljare för 
KEESTRACK. Vi säljer även Krossverk och upplagssystem. Totalt i Sverige 
och Norge är vi 25 anstälda. På norska marknaden är vi även återförsäl-
jare av SANDVIK, TELESTACK och NEUENHAUSER. Vi omsätter över 200 
miljoner NOK och har goda ekonomiska resultat. 

Se mer om oss på www.fredheim-maskin.se

Teknisk Support / Reservdelsförsäljning 
ARBETSOMRÅDE:
- Teknisk uppföljning av nya & begagnade kross- & sorteringsverk.
- Teknisk stödfunktion, samt utbildning för kunder och mekaniker.
- Maskin och Motorteknik (24 DC, 380 AC, PLC/S, CAN-Bus, dieselmotorer 
och hydraulik/el system).
- Garantihantering, serviceplanering.
- Kunduppföljning. 
- Försäljning av reservdelar och slitmaterial.
- Administration av uthyrningsmaskiner. 
KRAV:
- Minst 5 års relevant teknisk erfarenhet från arbete med tunga fordon, 
lantbruk, entreprenad eller transport.
- Teknisk utbildning.
- God kunskap i engelska, både i tal och skrift.
ARBETSPLATS:
- Karlstad samt HK Spydeberg (Norge). Resor i tjänst förekommer.
ANSTÄLLNING: 100 %
TILLTRÄDE: Omgående
LÖN: Konkurrenskraftig lön efter kvalifikation och bakgrund
 

Resande mekaniker och verkstadsmekaniker  
Vi söker även resande mekaniker och verkstadsmekaniker 
Se mer om oss på www.fredheim-maskin.se 

Låter detta intressant? Skicka din CV snarast till
erik@fredheim-maskin.se märket ditt mail med den tjänst du söker.
Frågor om tjänsterna görs till Erik Olausson på tel: 070 538 24 26

Vi är ledande i Skandinavien på kross och sorteringsverk och återförsäljare 
för KEESTRACK & TELESTACK. Totalt i Sverige och Norge är vi 30 anställda. På 
norska marknaden är vi även återförsäljare av SANDVIK & NEUENHAUSER. 
Vi omsätter över 361 miljoner NOK och har goda ekonomiska resultat. 

Se mer om oss på www.fredheim-maskin.se

Teknisk Support / Reservdelsförsäljning
ARBETSOMRÅDE:
- Teknisk uppföljning av nya & begagnade kross- & sorteringsverk.
- Teknisk stödfunktion, samt utbildning för kunder och mekaniker.
- Maskin och Motorteknik (24 DC, 380 AC, PLC/S, CAN-Bus, diesel  
  motorer och hydraulik/el system).
- Garantihantering, serviceplanering.
- Planering och uppföljning av utemekaniker.
- Kunduppföljning.
- Försäljning av reservdelar och slitmaterial.
- Administration av uthyrningsmaskiner.
KRAV:
- Minst 5 års relevant teknisk erfarenhet från arbete med tunga 
  fordon, lantbruk, entreprenad eller transport.
- Teknisks utbildning.
- God kunskap i engelska, både i tal och skrift.
- Officepaketet 
ARBETSPLATS:
- Karlstad samt HK Spydeberg (Norge). Resor i tjänst förekommer.
ANSTÄLLNING: 100 %
TILLTRÄDE: Omgående
LÖN: Konkurrenskraftig lön efter kvalifikation och bakgrund

Resande mekaniker och verkstadsmekaniker
Vi söker även resande mekaniker och verkstadsmekaniker
Se mer om oss på www.fredheim-maskin.se
Låter detta intressant? Skicka din CV senast 13/7 till
erik@fredheim-maskin.se. Intervjuer kan förekomma löpande. 
Frågor om tjänsterna görs till Erik Olausson på tel: 070 538 24 26


