Uddevalla Hamnterminal AB är ett kommunalägt hamn- och logistikföretag som bl.a. lastar
och lossar fartyg och bedriver terminalverksamhet. Koncernen, som även omfattar
dotterbolaget SwanFalk Shipping, omsätter ca 80 Mkr och medeltalet årsanställda är ca 70
st. I hamnen hanteras årligen ca 1 miljon ton gods. Vi behöver nu anställa en

Underhållsmekaniker
till vår tekniska avdelning

Vi söker dig som vill arbeta med hamnens kranar, anläggning och fastigheter. Hamnens
kranar är både spårbundna och mobila. Hamnanläggningen består i huvudsak av
markområden och magasin för lagring av gods samt kajer för lossning och lastning av fartyg.
Till markområdena hör inhägnad, portar, järnväg och övrig infrastruktur. Till hamnområdet
finns också ett antal övriga fastigheter, bl.a. kontorsbyggnader och verkstadslokaler.
Tjänsten innebär bl.a. att arbeta med felsökning, underhåll och reparation på hamnens
kranar och dess utrustning. Kranarna ska också riggas efter användningsbehov och
höghöjdsarbete förkommer. I arbetsuppgifterna ingår också både akuta och förebyggande
arbeten på järnvägsanläggning, fastigheter, kajer och farled. Underhållsavdelningen ger
ibland också service åt fartyg i hamn i form av vattenleveranser och enklare
reparationsarbeten.
Du har tidigare erfarenhet från arbete med avhjälpande och förebyggande underhåll.
Dessutom har du kunskaper från svets och gärna även svarv. Meriterande är kunskaper inom
hydraulik och erfarenhet av mobila arbetsplattformar. B-körkort är ett krav och har du
dessutom truckkort är det meriterande. Vi ser gärna att du har certifikat i heta arbeten.
Som person är du noggrann och ansvarstagande. Du har inga problem med att arbeta vare sig
självständigt eller i grupp samt kan arbeta under tidspress och är stresstålig. Dessutom är du
positiv och har lätt för att samarbeta med andra. Du pratar och skriver svenska flytande och
har grundläggande språkkunskaper i engelska.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, provanställning kan dock förekomma.
Kollektivavtal finns.
Mer information om oss hittar du på www.uddevalla-hamn.se
Välkommen med ansökan och CV senast 2016-01-11 märkt "Underhållsmekaniker" via
mail till annika.lofstrom@uddevalla-hamn.se. Urval och intervjuer sker löpande, varvid
tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Frågor angående tjänsten
lämnas av teknisk chef Johan Ericsson 0522-912 16.
Inför rekryteringsarbetet har företaget noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och
marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt erbjudanden om annonserings- och
rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

