Serviceingenjör, Norden
Ditt uppdrag
Just nu söker vi en Serviceingenjör till vårt Globala Service och Supportteam. Huvudområdet för
tjänsten är att utföra service och installationer på vår nordiska marknad, men internationella uppdrag
kan också förekomma.
Fokus är på att utföra första klassens Service åt våra kunder ute på sjukhusen, men även att bemanna
1st line Support från kontoret i Uppsala. Våra största kunder i Norden är Nya Karolinska, Sahlgrenska,
Herlevs sjukhus och Lunds Universitetssjukhus. I arbetet ingår även årliga inspektioner och
programvaruuppdateringar.

Vad kan vi erbjuda dig?
•
•
•
•

En intressant position i ett innovativt och snabbväxande Medicintekniskt företag
Ett ungt team inom en globalt positionerad organisation
Korta beslutfattningsprocesser som stöder en effektiv arbetsmiljö
Stort eget ansvar med stora utvecklingsmöjligheter

Företaget:
C-RAD är ett snabbväxande globalt Medicintekniskt bolag, med huvudkontor i Uppsala.
Vi utvecklar, producerar och säljer innovativa tekniska lösningar inom Healthcare. Fokus ligger på
patientpositionering, rörelseövervakning och bildbehandling för att säkerställa precision, säkerhet och
effektivitet vid avancerad strålterapi för cancer. Vårt mål är att bidra till att bota fler patienter med
cancer, och öka deras livskvalitet.
Inom området där vi verkar, att tillhandahålla optiska ytskanningsystem, är vi marknadsledande och har
visat en mycket stark tillväxt de senaste fem åren.

Vem är du?
Vi söker dig som är gymnasieingenjör, högskoleingenjör eller motsvarande, med ett par års
arbetslivserfarenhet inom teknisk service. Du har ett tekniskt intresse och bredd där du är bekväm med
att felsöka och verifiera komponenter inom el, elektronik och mekanik. Du har också viss kunskap inom
IT, nätverk och brandväggar. Har du erfarenhet av att ha jobbat på sjukhus som tekniker/ingenjör främst
mot strålterapi är detta starkt meriterande. Du har goda kunskaper i svenska och engelska.
Som person är du en social och kvalitetsmedveten problemlösare. Du är analytisk, strukturerad och
ordningsam. Vidare är du trygg och seriös i din arbetsroll och inger förtroende hos dina kunder. Lockas
du av att arbeta med en teknisk bredd, vara en del av att förbättra livskvaliten för patienter med cancer
och ser det som en möjlighet med ett resande arbete där du träffar många olika människor så tror vi att
du kommer trivas hos oss!

Körkort klass B är ett krav.
Välkommen med din ansökan
Då urval och intervjuer sker löpande önskar vi din ansökan snarast.
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