
 
  

Jobb erbjudande  - Tekniker för kaffemaskiner 
 
 
Hos oss står professionell service i fokus. Vid servicebehov är vi optimalt förberedd i JURA Hospitality Center i 
Stockholm. I servicecentret, som är utrustat med den senaste tekniken, garanterar kvalificerade anställda 
professionell service för våra kunder. JURA är innovationsledande och marknadsledande i världen när det gäller 
hightech-kaffemaskiner i premium-segmentet för användning i hushållet, på kontor och restaurang.  
Företaget präglas av en tydligt formulerad strategi, stolthet och ett fokuserat engagemang hos sina anställda där alla 
bidrar aktivt till ett positivt resultat.  För mer information om oss, besök  jura.com  

 
Vi söker i Stockholm Hammarby Sjöstad, heltid (40 tim./ vecka) en 
  
Medarbetare till vår Hospitality Center/ serviceverkstad  
 
 
Vi söker en noggrann och duktig tekniker för reparationer och service av våra produkter i vår verkstad. Tekniker 
gruppen består av 5 personer i olika tekniska befattningar där du kommer ingår i. 
 
Dina uppgifter: 

• Reparationer av kaffemaskiner 
• Felsökning och analys 
• Installationer   
• Logistik 
• Ta emot kunder vid välkomst desken 
• Underhåll av arbetsutrustning 
• Rådgivning till kunder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dina färdigheter: 
• stort intresse för teknik och service 
• noggrann, ansvarsfull och alltid strävar mot att 

leverera hög kvalitet i sitt arbete 
• stark förmåga att arbeta i team och med hög 

självmotivation 
• körkort 

 
Detta är vad som väntar dig: 
• modern och generös arbetsmiljö 
• regelbunden och schemalagd arbetstid 
• en stabil och stark organisation med trevliga 

arbetskollegor 
• högkvalitativ kontors- och arbetsplatsutrustning 
• en värld full av passion, smakupplevelse och 

serviceinriktad utförandet  
 

Är du vår nästa medarbetare? 
Vi jobbar med produkter som är utformade för att ge njutning på högsta nivå. Om det låter som ett jobb för dig vänligen 
skicka in din ansökan med information om dig (Ansökan, CV) samt tidigast möjliga startdatum eller din uppsägningstid. 
 
 
Kontakt 
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Daniela W Gustavsson, HR ansvarig, på 08 46 26 400 eller 
via epost jobb-se@jura.com.  
Tjänsten ska tillsättas omgående och rekryteringsprocessen har börjad. Intervjuer och urval sker löpande. 
 
 
 

JURA Sweden AB  |  Hammarby kaj 14  |  120 30 Stockholm 


