
 

 

Multeral utrustar det professionella köket. Det har vi gjort i mer än 40 år nu. Bland våra kunder hittar du flera av 
världens starkaste varumärken inom både snabbmats- och restaurangbranschen. Lyxkrog, fastfood eller storkök 
– med ett av marknadens bredaste sortiment och en serviceavdelning som täcker hela landet levererar vi det du 
kräver av ditt kök. Och lite till. Det vågar vi lova. 

Multeral AB                                                                                                                                                   
www.multeral.se                                                                                                                                                    
010-761 04 00 

 

 
 
Vi befinner oss i ett expansivt skede och behöver förstärka vår rikstäckande 
serviceorganisation. Vi söker en erfaren, driftig samt ansvarsfull och engagerad 
servicetekniker med placering i Göteborg.  
 
Arbetsuppgifter 
Jobbet innebär att utföra service och reparationer på kaffemaskiner i vår verkstad. Vi arbetar efter ett 
unikt förebyggande koncept. Kaffemaskinerna består av utbytesmoduler som servas och renoveras i 
vår verkstad i stället för ute hos kund. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att renovera och serva 
hydrauliska och mekaniska moduler, men du kommer även arbeta med akut- och 
garantiservicearbeten. I jobbet ingår administrativa uppgifter som uppföljning och dokumentering av 
utförd service.  
 
Kvalifikationer  

• Bakgrund som till exempel mekaniker, finmekaniker, elektriker eller likvärdig kompetens. 
Erfarenhet av felsökning är meriterande men inte nödvändigt.  
Har du exempelvis ett gediget intresse och nyfikenhet för teknik rent generellt. Kanske gillar 
du äldre radioapparater eller att meka med bilar?  

• Är positiv, självgående, noggrann, problemlösande samt tekniskt lagd 
• Har erfarenhet från liknande arbete, gärna av kaffemaskiner  
• Förmåga att förstå teknisk information och ritningar 
• Hantera dator eller surfplatta obehindrat 
• Kan arbeta självständigt och i team 
• Kommunicerar svenska obehindrat i tal och skrift 
• Förståelse för engelska i tal och skrift 
• Körkort B är meriterande men ej ett krav 

 
Om Multeral  
Vi förser några av världens starkaste varumärken med restaurangutrustning och kaffemaskiner från 
branschledande tillverkare. Bland våra kunder finns McDonalds, Max Burgers, Burger King, Preem, 
Circle K, Ica, 7-eleven med flera. Hos oss arbetar runt 65 personer som utgår från något av våra 
kontor i Örebro, Stockholm och Göteborg. 
 
Intresserad? 
Skicka CV och ett personligt brev till jasmin.kliko@multeral.se senast 31 mars 2023. Märk din 
ansökan med "Servicetekniker ". 
 
Skicka gärna in din ansökan snarast eftersom urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan 
komma att tillsättas före sista ansökningsdag. 
 
Övrig information: 
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Frågor om tjänsten besvaras av Jasmin Kliko på 
jasmin.kliko@multeral.se eller +46 (0)10 788 14 60 
 
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt 
försäljare av ytterligare jobbannonser. 
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