
 

Carrier Refrigeration Sweden AB · Aröds Industriväg 32 ·  422 43 Hisings Backa · carrierrefrigeration.se 

 

CO
2
OL TECHNOLOGY – CO

2
OL FUTURE. 

WE ARE LOOKING FOR COLLEAGUES TO JOIN OUR 

TEAM IN THE POSITION OF: 

SERVICETEKNIKER 
WORK LOCATION: 
Göteborg, Sverige 

Carrier Commercial Refrigeration är en ledande 

leverantör av högeffektiva och driftsklara kylsystem och 

tjänster för livsmedelsindustrin med fillialer i mer än 20 

länder i Europa och en betydande närvaro i 

Mellanöstern och Asien. Carrier Commercial 

Refrigeration är en del av UTC Building & Industrial 

Systems, världens största leverantör av byggteknik. 

Carrier Commercial Refrigerations svenska dotterbolag 
svarar för försäljning, installation och service av 
företagets produkter på den lokala marknaden. 
Huvudkontoret finns i Göteborg men vi finns 
representerade över hela landet. Kundsegmentet på 
området butikskyla är inom daglivvaruhandel och 
matvarubutiker. För mer information om Carrier 
Commercial Refrigeration, vänligen besök: 
www.carrierrefrigeration.se  
  

 
ARBETSUPPGIFTER 
 
Som kyltekniker på Carrier arbetar du med uppdrag ute 
hos kunder med service, reparationer och installationer. 
Du arbetar även med att säkra den dagliga driften av 
befintliga system. Du kommer också att medverka vid 
planering av förebyggande underhållsarbete. Viktigt är 
att du är serviceinriktad, tycker om kundkontakt och är 
engagerad. Du skall kunna jobba både självständigt och 
i team med dina kollegor. 
 
Du kommer verka inom distriktet Västra Götaland med 
fokus på Göteborg med omnejd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMELLA KRAV 
 

 Certifierad kylkompetens 
 

 Minst ett par års arbetslivserfarenhet som 
kyltekniker 

 

 Grundläggande El-kunskap 
 

 B-körkort 
 
 

MERITERANDE 
 

 Certifikat inom lift, heta arbeten, arbetat med 
CO2 
 

 Elektrikerutbildning 
 

 VVS 
 

 Du uttrycker dig väl i tal och skrift, även på 
engelska 

 
 

PERSONLIGA EGENSKAPER 
 
Då denna roll kräver mycket eget ansvar och förmåga 
att planera sin tid, tror vi att du som söker är trygg som 
person och van vid att ta eget ansvar. Då du kommer 
ha mycket kundkontakt är det mycket viktigt att du är 
social, visar stort kundfokus och är något av en 
entreprenör. Du trivs med att driva ditt arbete framåt för 
att ge bästa resultat. 
 
Start: Omgående 
Plats: Västra Götaland, främst Göteborg med omnejd 
Kontakt: Christian Utbult, tel: 031-7485827 
Maila ansökan till: christian.utbult@carrier.utc.com 

 
 


