
Swecon Anläggningsmaskiner AB är 
auktoriserad återförsäljare av Volvo 
anläggningsmaskiner i Sverige. 
Sweconkoncernen finns även repre-
senterad i de baltiska länderna samt 
delar av Tyskland. 

Genom Volvo Construction Equipment  
har vi ett mycket starkt produktprogram. 
Vi finns representerade på 41 platser 
över hela landet, det gör oss till mark-
nadens starkaste service organisation. 

SERVICETEKNIKER  
– EN SATSNING FÖR FRAMTIDEN!
Är du motor- och teknikintresserad och 
vill arbeta med avancerade system , hydrau-
lik, elektronik och datorer?

Hos Swecon får du jobba med Volvo Con-
struction Equipments marknadsledande 
produkter och utveckla din kompetens i ett 
ungt, modernt och expansivt företag!

SWECON SATSAR PÅ 
TEKNIKERUTBILDNING 
Swecon, tillsammans med maskinbran-
schens övriga generalagenter och dess sam-
arbetsorgan, Maskin leverantörerna, har 
bestämt sig för att satsa extra för att få fler 
ungdomar att utbilda sig till servicetekniker.

VAD KRÄVS?
En maskinmekaniker är en person som är:
 • allmänt motor- och teknikkunnig och  
  tycker om att arbeta med avancerad  
 teknik 
• har en analytisk förmåga vid felsökning  
 med datorer 
• van att arbeta med datorer och söka på  
 nätet 
• tycker om att arbeta självständigt och  
 ta eget ansvar 
• tycker om att ha direkta kontakter med
 kunderna och diskutera tekniska pro-
 blem och lösningar
• har en vilja att lära sig nya saker

SÄKERT OCH VÄLAVLÖNAT ARBETE
Det råder mycket stor brist på service tekniker 
i företagen och behovet av nyanställningar är 
omfattande. En anställning i maskinbran-
schen är därför säker och välavlönad. Det 
gäller både mekaniker på verkstad och ser-
vicetekniker som arbetar fritt ute på fältet, 
direkt hos kunderna. Ditt arbete är viktigt 
och ansvarsfullt. En timmes stillestånd för en 
stor maskin kostar tusentals kronor.

SNABB UTVECKLING
Hela motorbranschen kännetecknas av en 
mycket snabb teknisk utveckling med allt 
mer elektronisk styrning av de olika enhe-
terna. Att vara servicetekniker innebär där-
för en kontinuerlig vidareutbildning. Det 
gör att du aldrig behöver oroa dig för att 
dina tekniska kunskaper inte ska räcka till.
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ANTAL ANSTÄLLDA
630 anställda i Sverige.

YRKEN INOM FÖRETAGET 
Servicetekniker, reservdelssäljare, ordermottagare, 
maskinsäljare, m fl.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Servicetekniker, reservdelssäljare, ordermottagare, 
maskinsäljare, m fl.

UTBILDNINGSVÄGAR 
Fordonstekniskt gymnasium 

ADRESS

Swecon Anläggningsmaskiner AB
Box 55, 631 02 ESKILSTUNA

Telefon: 010-556 08 50
E-post: info@swecon.com

Webbplats: www.swecon.com
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