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Om TFS 

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 styr & regler. Vi består idag av 180 medarbetare och 

finns på 16 orter i Norrland och har vårt huvudkontor i Sundsvall.  
 

 

Utmaningen 

I rollen som kyltekniker kommer du till största del arbeta självständigt ute på fältet i många olika 
typer av serviceuppdrag. Arbetsuppgifterna består av kvalificerade serviceåtaganden, underhåll, 
felsökning, reparation, samt ny- och ombyggnationer. Arbetet innefattar såväl planerade som mer 
akuta jobb och är variationsrikt med många sociala kontaktytor. Som kyltekniker kommer du att 
planera, samordna och utföra service åt våra olika kunder dina arbetsuppgifter kommer främst 
bestå av: 
 

• Servicearbete inom kyla 

• Felsökningar, åtgärdsförslag, ny- och ombyggnation 

• Daglig kontakt med våra kunder 

 

I rollen som kyltekniker är du TFS ansikte utåt och en viktig kontakt för våra kunder då du blir en 

del av att skapa framtidens fastighetsteknik.  
 

 

Vem är du? 

Vi söker dig som är behörig kyltekniker kategori 1 och har ett par års erfarenhet av arbete inom 

kylservice. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet inom el eller styr & reglerteknik. För 

att klara rollen som kyltekniker är B-körkort ett krav. Vi tror att du som söker har ett 

teknikintresse, är trygg och har självförtroende i kontakten med nya människor. Dessutom har du 

en god anpassningsförmåga och ett naturligt driv som präglar ditt arbetssätt. Vi tror vidare att du 

trivs att arbeta i ett klimat där den ena dagen inte är den andra lik med fokus på att hitta 

lösningar för våra kunder.  Slutligen trivs du att vara en del av ett lag där vardagen präglas av 

ordning & reda, tydlighet och trivsel.  

 

Oavsett bransch är en funktionell fastighet en av de viktigaste förutsättningarna för att verksamheten 
ska fungera fullt ut och vara lönsam. Att se till att fastigheterna är rätt för våra kunder är något vi 
arbetar med dagligen, genom att vara tillgängliga och med rätt kompetens projektera, installera och 
anpassa system för ventilation, energi, värme och kyla för att nå önskade resultat. Vi finns för att skapa 
goda inomhusmiljöer!  
 
#Gört är vårt ledord i att skapa enkelhet både för våra kunder och medarbetare, oavsett uppdrag är 
vår service densamma och den ska vara självklar.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I denna rekrytering undanber vi oss alla samtal rörande annonsering och rekryteringsstöd.  
 

Övrig information 

Start: Enligt överenskommelse 
Omfattning: Heltid 
Anställning: Tillsvidare (6 månaders provanställning kan förekomma vid behov)  
Ort: Luleå, samt intresse finns även för Kalix/Haparanda och Arvidsjaur 
Sista ansökningsdag: 18 april  
Skicka din ansökan till caroline.backlund@tfservice.se märk din ansökan med 
”Kyltekniker Luleå” 
Kontaktuppgifter: Tomas Rönnberg, Platschef 070-282 25 22 
tomas.ronnberg@tfservice.se, Leif Larsson, Projektledare 070-546 19 64 
leif.larsson@tfservice.se 
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