Arcoma söker medicintekniker och serviceingenjörer med placering i Växjö,
Stockholm och Göteborg, men med Sverige och världen som arbetsfält
Arcoma ökar sin närvaro i Sverige och vi förstärker därför vår försäljnings- och serviceorganisation
med 3-4 tjänster. Som medicintekniker/serviceingenjör installerar du nya röntgensystem på sjukhus
och kliniker och ansvarar då för driftsättning av systemen och för att utbilda lokalt serviceteam och
röntgenpersonal på plats. Du genomför planerad service och akutservice på befintliga system i
Sverige och övriga världen. Du kommer att vara en del av ett tight sammansvetsat team.
Serviceorganisationen blir din bas i organisationen, men du kommer även att vara delaktig i
produktions-, försäljnings-, eftermarknads- och utvecklingsprocesser. Dina erfarenheter från fältet
kommer att vara viktig input i våra kommande produkter.
Vi finns i Växjö, men kan tänka oss att våra nya serviceingenjörer efter utbildning i Växjö kan utgå
från hemmet någonstans i storstadsregionerna. Arbetet sker ute hos våra kunder, vilket innebär ca
80-100 resdagar per år i Sverige och i övriga världen.
Vi söker dig som har teknisk bakgrund och som gillar att lyckas.
•
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•
•
•
•
•

Du har en teknisk utbildning, gärna inom el, medicinteknik eller som servicetekniker
Erfarenheter från medicinteknik eller röntgen är meriterande
Du har lätt för att skapa nya relationer och förtroende och brinner för att ge kunden bästa
möjliga service
Du har körkort
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift
Du är initiativrik och tycker om att arbeta självständigt
Du är en ”doer” som triggas av nya utmaningar

Din ansökan med CV och personligt brev skickas till:
arcoma@arcoma.se
För frågor om tjänsten, kontakta Jonas Petersson, Servicechef, jonas.petersson@arcoma.se telefon
0470-70 69 70
Om oss:
Arcoma är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och
avancerad teknik. Våra produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt
avancerade automatiserade positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk
design erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets
produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag fler än 3 000 av Arcomas
röntgensystem installerade över hela världen. Arcoma grundades 1990 och börsnoterades 2014. Vårt
kvalitetstänk är högt och vi är certifierade enligt medicinkraven i ISO 13485.
För mer information om Arcoma besök www.arcoma.se

