
 

 

Servicetekniker till Svenska Lantchips i Södertälje. 
  

Arbetsbeskrivning 

Till vår produktionsanläggning i Södertälje söker vi nu en engagerad Servicetekniker. I rollen 
kommer du att ansvarig för underhåll och reparationer av produktion / fastigheten. Rollen ställer 
också stora krav på planering av din tid och inköp av reservdelar mm. Produktionen är certifierad 
enligt ekologisk produktion och BRC standard. 

Uppdraget omfattar att: 

Är du tekniskt kunnig och uppskattar varierande arbetsuppgifter? Då är det här rätt tjänst för dig! Nu 
söker Svenska Lantchips AB en Servicetekniker till Södertälje.  
 
Din roll 
Som Servicetekniker ingår du i ett team med tekniker och du rapporterar till produktionsledaren. 
Arbetsuppgifterna består av förebyggande underhåll, akuta reparationer av maskinparken med även 
fastighetsunderhåll ingår i tjänsten.  

Tjänsten är idag dagtid men kan komma att ändras till 2 skift, då produktionen rullar 3skift. 
 
Vi erbjuder ett utvecklande arbete som Servicetekniker med ett mycket brett arbetsområde på ett 
spännande företag i tillväxt. 
 

 

http://www.lantchips.se/


 
 

Din profil 
Du är en mångkunnig tekniker, med erfarenhet från mekanik, hydraulik, och även elektroniskt 
servicearbete och felsökning på maskiner. Vi ser gärna att du har förståelse av produktion. felsökning 
av elsystem är ett stort plus. 
 
Grundläggande kvalifikationer: 

 

• Grundläggande kunskaper i felsökning & reparation av maskiner och utrustning. 

• Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska. 

 
Personliga egenskaper 
Du är en problemlösare som tycker om att ha ordning och reda samtidigt som du är öppen för 
förändringar inom organisation. God social förmåga och trivs att arbeta ensam och i grupp. Ta stort 
eget ansvar.  Rätt inställning och personliga egenskaper kommer att värderas högt. 

 

Övrigt 

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% och förlagd till dagtid. Tillträde och övriga villkor enligt 
överenskommelse. 

För mer information kontakta gärna Enlil Tuncay (Produktionsledare) på telefon 076-3088863 eller 

enlil@lantchips.com   

 

Är du den vi söker? Tveka inte att skicka ditt CV tillsammans med ett personligt brev till 

enlil@lantchips.com   

Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att Du är vår nästa medarbetare! 

 

Företagsbeskrivning 

Svenska LantChips AB är ett familjeföretag med egen chipstillverkning i Södertälje. 

Produktionen omfattar olika snacksprodukter, men är i första hand känd för produkten 

och varumärket ” Svenska LantChips”. Företaget ägs av familjen Arnegård-Hansen 

och VD är Robert Arnegård.   

Företaget omsätter ca 128 miljoner SEK och har idag 40 anställda. Svenska LantChips 

växer och kommer fortsätta att växa därför finns det goda möjligheter till att 

utvecklas tillsammans med bolaget.  

Hos Svenska LantChips arbetar du i en miljö där du tidigt får insyn i företagets 

struktur då bolaget är relativt litet med korta beslutsvägar. Arbetsplatsen präglas av 

ett starkt engagemang och företaget har lyckats mycket bra med sina produkter. 

 

För mer information om Svenska LantChips besök företagets hemsida på 

www.lantchips.se 
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