
Motorcentralen i Umeå AB 

Fordons-Tekniker/Mekaniker 

 

Vi söker nu fordons-tekniker/mekaniker till våran verkstad Audi-Skoda  

 

Som fordonstekniker på Motorcentralen i Umeå AB kommer du arbeta med service och 

reparationer av personbilar. Ett urval av arbetsuppgifter kan vara:  

• Service  

• Motor och växellådsreparationer  

• Avancerade felsökningar  

• Reparation på chassier, bromsar och komfortsystem  

Du kommer arbeta i ett trivsamt mekaniker-team i centralt belägna verkstadslokaler i Umeå. 

Audi-Skodas bilprogram är en av de modernaste och våra produkter ligger bland de absolut 

främsta i dagens teknikutveckling. Hos oss kommer du därför erbjudas kontinuerlig 

utbildning och vidareutveckling i din roll.  

 

Vi söker dig som är noggrann, ambitiös och som alltid strävar efter att överträffa kundens 

förväntningar. Du har en stark drivkraft och trivs i en rörlig miljö med varierande 

arbetsuppgifter och högt tempo. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av dagens 

bilteknik och är van att arbeta såväl självständigt som i team. Vi tror också att du har ett stort 

motorintresse och drivs av nyfikenhet och viljan att lösa problem. Rätt person för uppdraget 

har vår värdegrund i ryggmärgen – Trivsel Utveckling Trovärdighet Ansvar. 

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och ditt engagemang.  

 

Du som söker har fordonsteknisk utbildning och det är meriterande om du har några års 

arbetslivserfarenhet som mekaniker. Utöver ditt tekniska kunnande så ska du vara van vid att 

själv söka information och ta till dig skriftliga instruktioner på såväl svenska som engelska 

och kunna skriva på svenska, B-körkort och god datorvana är ett krav.  

 

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att ringa  

Håkan Säljedal 090 15 39 21 

 

Vi intervjuar löpande så skicka din ansökan omgående 

Sista ansökningsdag 2020-01-15 

Ansökan 

Känner du att detta stämmer in på dig, är du välkommen med din ansökan till: 

hakan.saljedal@motorcentralenumea.se  

Eventuella fackliga frågor kan ställas till: 

Ingemar Andersson   ingemar.andersson@ifmetall.se 

 
 www.motorcentralenumea.se   
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