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STOCKHOLM

JOBB

Når 939.100 stockholmare!

Fröjel Strings AB söker

Strängmakare

I jobbet är du huvudsakligen maskinoperatör med inslag av hantverk.

Du är
•
•
•

Hitta din nya
ekonomiassistent!

Noggrann
Inte rädd för att bli smutsig om fingrarna
Trevlig och har hög arbetsmoral

Vi tror även att du har erfarenhet från någon form av
hantverk samt ser dig själv som händig och fingerfärdig.
Inkom med din ansökan snarast till

info@primstrings.com

eller ring Niclas på 087324535
Fröjel Strings AB är ett familjeföretag som tillverkar strängar till
Musikinstrument sedan tre generationer. Vi ligger i ljusa lokaler i
Löttingelund och har regelbundna arbetstider.

C- och CE-chaufförernas fest!
Nu fyller vi de sista vakanserna!

Kom in träffa våra rekryterare och ta en bit att äta!
Inträde: C- eller CE-körkort
Plats: Arenavägen 47, Globen, 6:e vån
Medtag: CV, C-körkort
Tid: Torsdag den 30 juni 17.00 – 19.00
Vi bjuder på: Mat, dryck, musik
och fantastiska karriärmöjligheter...

www.bemanning.se

08 - 448 06 45

®

Ring för bokning

550 552 70

Fröjel Strings AB, Varggropsvägen 1, 18769 Täby

Verksamhetschef
inom stöd och omsorg till Vallentuna kommuns socialförvaltning,
utföraravdelningen.
Vill du veta mer om tjänsten.
Mer information och fackliga representanter hittar du på
www.vallentuna.se/lediga jobb
Välkommen med din ansökan!

Vallentuna
kommun

På Ramirent söker vi alltid efter nytänkande och entreprenörsdrivna
problemlösare som har en bra drivkraft.

Ramirent söker

ARBETSLEDARE
INOM EL & ENERGI
Du kommer i första hand ansvara för installationer av värme och passersystem.
I dina arbetsuppgifter ingår att ta affärer, leda personal och hitta kreativa lösningar
på våra kunders problem. Du ska också fungera som ett tekniskt stöd till alla
våra kundcenter i Stockholmsdistriktet. Läs mer om tjänsten på www.ramirent.se.
Skicka in din ansökan snarast, vi intervjuar kandidaterna löpande.

Roslagens Energi- & Driftteknik AB är ett företag
som arbetar med fastighetsförvaltning på
uppdrag av kunder inom Stockholms län och i
Uppsala. Merparten av uppdragen finns inom
norra Stor-Stockholm. Vi är idag 32 engagerade
medarbetare och företaget har kontinuerligt växt
sedan starten för nu 10 år sedan.

Nytt jobb efter semesterN?
Till vårt uppdrag i Märsta och Sigtuna
söker vi nu tekniker till två tjänster

Ramirent är ett av Sveriges ledande maskinuthyrningsföretag. Våra kundcenter finns
över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Ramirent AB ingår i den finska
Ramirentkoncernen, ett av Europas ledande företag inom maskinuthyrningsbranschen.

Telefon 08-550 552 70
Mötesplatsen för
Stockholms
arbetsmarknad
Om du vill nå 942.000*
stockholmare med en enda
platsannons – placera din
annons i Lokaltidningen Mitt i.

DrifttekNiker:
Som drifttekniker hos oss blir du ansvarig för en grupp fastigheter där du förutom tillsyn, skötsel
utför felavhjälpande underhåll av byggnaderna och dess installationer. Du arbetar även med optimering av energiförbrukningen i fastigheterna.
För att lyckas med ditt uppdrag tror vi att du har både utbildning och flerårig erfarenhet av fastighetsteknik. Du är strukturerad, lyhörd, positiv och har förmåga att hantera och utveckla relationer
med kunder och samarbetspartners.

fastighetsskötare/reparatör:
Som fastighetsskötare/reparatör hos oss ansvarar du för felavhjälpande underhåll i fastigheterna i
samarbete med områdesansvariga drifttekniker. Arbetet kan vara reparationer på både byggnad och
installationer.
För denna tjänst får du gärna vara yngre, kanske nyutbildad med intresse för teknik och vilja att
utvecklas till drifttekniker. Viktigt även för denna tjänst är att har social förmåga och kan hantera
kundkontakter.
Har du frågor om dessa tjänster kontakta Magnus Nygren på telefon 0176-767 63 eller 070-944 65 78.
Ansökan skickar du till magnus.nygren@redab.nu alternativt till Roslagens Energi- & Driftteknik
AB, Stockholmsvägen 26, 761 43 Norrtälje.
Vi vill ha din ansökan senast den 6 juli.

*Källa Sifo ORVESTO® Konsument 2009:2

