
Mälarhamnar AB består av hamnarna i Köping och Västerås. Vi ägs av Västerås stad och Köpings kommun. Hamnarna 
hanterar upp mot 3,5 miljoner ton gods vilket gör Mälarhamnar till en av de större hamnarna i Sverige. För att 
Mälarhamnar ska kunna motsvara kundernas krav på effektiv och rationell hantering så krävs det att hamnens resurser 
tillvaratas på bästa och mest kostnadseffektiva sätt. Denna rekrytering är en del i att motsvara dagens och  
morgondagens krav. Vi söker dig som höjer kompetensen, tar ansvar och arbetar för en utvecklande framtid! 

Mälarhamnar AB söker underhållstekniker 

med placering i Västerås 

Erbjudande 
I hamnen lossar och lastar vi i huvudsak fartyg, 
järnvägsvagnar och lastbilar. Vi hanterar även gods i 
magasin och upplag för kunds räkning. Att vara anställd 
hos oss innebär ett omväxlande arbete i en miljö med 
internationella inslag. Nu behöver vi stärka upp vår 
underhållsavdelning med en underhållstekniker. 
 
Inom Mälarhamnar har vi underhållsavtal för kranar 
och maskiner, där våra leverantörer arbetar mest med 
förebyggande underhåll och mindre med akuta 
insatser. All prioritering styrs efter möjligheten till att 
själva utföra och om vi själv har kompetens. 
Mälarhamnars egna underhållsorganisation fokuserar 
på reparationer, syner, smörjningar och ombyggnader 
av olika slag. I arbetsuppgifterna som underhålls-
tekniker ingår allt från enklare service och underhåll till 
mer avancerade renoveringar och felsökningar i 
företagets anläggning. Anläggningarna i hamnarna 
består bl.a. av energihamnar, tvätthallar, järnväg och 
magasin av olika slag. Arbetet utförs under stor frihet 
och eget ansvar, stora variationer i uppdragen som kan 
vara både inomhus och utomhus. 
 

Erfarenhet, kunskap och person 
Vi söker dig som har relevant erfarenhet av att jobba 
som underhållstekniker, gärna från processteknik med 
exempelvis hydraulik och pneumatik. Du har ett stort 
intresse för mekanik, teknik och el, är praktiskt lagd. Du 
har en gymnasieutbildning med inriktning drift och 
underhåll eller motsvarande. Det är meriterande om du 
har en eftergymnasial utbildning som underhålls-
tekniker eller liknande. Erfarenhet av att arbeta med 
projekt. God datorvana.      
 

 
Vi söker dig som vill arbeta i ett mindre team med 
underhållspersonal varför stor vikt kommer att läggas 
på dina personliga egenskaper och förmågor. Du är 
engagerad och självgående, har ett eget driv och en 
positiv inställning, hög servicekänsla och ett gott 
ordningssinne, god arbetsmoral och är 
säkerhetsmedveten. Van att arbeta som 
problemlösare vid komplexa situationer som kräver 
både tempo och noggrannhet. Initiativ- och 
kommunkationsförmåga värderas högt. 
 

Du arbetar strukturerat, har en god förmåga att 
planera, organisera och genomföra samt att hålla ihop 
projekt. Du har en förmåga att se helheten och förstår 
vikten av kostnadseffektivitet.   
 
Säkerhetsarbetet i hamn förutsätter att du kan tala, 
skriva och förstå svenska språket. B-körkort är ett 
krav. Det är meriterande om du har dokumenterad 
kunskap för svets, travers, truck, skylift och heta 
arbeten. 
 

Ansökan 
Mälarhamnar arbetar med att få en större mångfald i 
personalgruppen, varför vi särskilt välkomnar 
ansökningar från kvinnor och män/kvinnor med 
utländsk bakgrund. Vi intervjuar kandidater löpande 
och tjänsten kan komma att vara tillsatt innan sista 
ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din 
ansökan. 
 

Vill du vara med och utveckla hamnarna i Köping och 
Västerås? Välkommen med din ansökan! 

_____________________________________________________________________________________ 
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid och lönesättning enligt kollektivavtal. Om du är intresserad emotser 
vi din intresseansökan med CV senast 2020-06-30 ställd till Carina Rosbäck, Personalchef, Mälarhamnar AB, Box 

3013, 720 03 Västerås. Vi tar också emot ansökningar via e-post: carina.rosback@malarhamnar.se. Märk 
ansökan med underhållstekniker. 

 

Om du vill ha mer information om tjänsten kan du ringa: Mustafa Salih, chef för underhåll, 070-5487560. Besök 
oss gärna på www.malarhamnar.se 
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