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Om Företaget 

Teknisk fastighetsservice är ett norrlandsbaserat företag som sköter underhåll och utveckling av fastigheter hos 

kunder som är fastighetsägare och nyttjare inom industri, offentlig och kommersiell verksamhet. Företaget är 

verksam inom service och förebyggande underhåll inom fastighetstekniska installationer för ventilation, värme, 

kyla, el och regler. Vi finns idag på 15 orter i Norrland och har vårt huvudkontor i Sundsvall.  

 

Om tjänsten 

Teknisk Fastighetsservice fortsätter att satsa och växa, nu är det dags att fylla på med kompetens inom vår 
serviceavdelning. Vi söker dig som har fokus på service! 
 
I rollen som servicemontör kommer du till största del arbeta självständigt ute på fältet.  
Arbetsuppgifterna består av kvalificerade serviceåtaganden samt ny- och ombyggnationer inom ventilation 

och värme. Arbetet innefattar såväl planerade som mer akuta jobb och är variationsrikt med många sociala 

kontaktytor. Som ventilationsmontör kommer du att planera, samordna och utföra service åt våra olika 

kunder dina arbetsuppgifter kommer främst bestå av: 

 

• Servicearbete inom ventilation 

• Ny- och ombyggnation 

• Daglig kontakt med våra kunder 

 

I rollen som ventilationsmontör ingår även merförsäljning genom att se möjligheter och föreslå 

förbättringsåtgärder för våra kunder.  

 

 Är det här du? 

För att lyckas i rollen ser vi att du har minst 1 års erfarenhet inom servicearbete med inriktning ventilation. 

Du har även arbetat med montagearbeten, meriterande är om du innehar OVK-behörighet. Du har en 

teknisk utbildning i grunden eller tillgodosett kunskap genom tidigare arbeten, du uttrycker dig väl i tal och 

skrift och innehar B-körkort.  

  

I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper, vi ser därför att du är en 

lagspelare som trivs med variation och är prestigelös i din framtoning. Dessutom har du en god 

anpassningsförmåga och ett naturligt driv som präglar ditt arbetssätt.  Du har ett teknikintresse, är trygg 

och har självförtroende i kontakten med nya människor. Slutligen trivs du att vara en del av ett lag där 

vardagen präglas av ordning och reda, tydlighet och trivsel.  

 

Har du erfarenhet av arbete inom ventilationsservice och tycker om att skapa goda kundrelationer? Gillar du att 

arbeta i en ombytlig miljö där service står i fokus? Då kan rollen som servicemontör inom ventilation hos TFS vara 

ditt nästa steg i karriären! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Övrig information 

Start: Enligt överenskommelse 
Omfattning: Heltid 
Anställning: Tillsvidare, provanställning kan förekomma vid behov 
Ort: Sundsvall 
Sista ansökningsdag: 12 augusti 
Skicka din ansökan till caroline.backlund@tfservice.se märk din ansökan med ”Servicemontör 
Sundsvall” 

 
Kontaktuppgifter: 
Avdelningschef: Alexander Gode 070-778 08 99 alexander.gode@tfservice.se 
HR-ansvarig: Caroline Backlund 070-223 88 21 caroline.backlund@tfservice.se 
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