
 

 

 
 

Installation och servicetekniker till Label 

dörrautomatik. 
Vi söker servicetekniker och installationstekniker till dörrautomatik. Projekten är i 

varierande storlek från serviceorder, med endast någon timmes arbete av en tekniker, 

till byggprojekt som sträcker sig över flera månader med installationer av många 
automatiker, olika samarbetspartners och med flera tekniker.  

Här är några exempel på vad dina dagar kommer innehålla och vad du blir 
ansvarig för: 

 Offerframtagning till bostadsanpassning med eldragning, montage, ev. låsbyte och 

driftsättning. 

 Installera Label dörrautomatik på byggplats. 

 Att analysera och åtgärda ev. driftstörningar. 

 Vara med vid kostandsbedömning av nya projekt och offertarbete. 

 Att som, alla oss andra i det växande företaget, gilla att hugga in där det behövs 
med allt från att t ex städa till utveckling och test av nya produkter och system. 

För att trivas och kunna göra ett bra jobb behöver du vara:   

Engagerad, problemlösare dvs analytisk och gilla att ha varierande arbetsuppgifter. 

Driven, handlingskraftig och arbeta med mål i fokus. Noggrann och se till att ha koll 

på detaljer och tycka om människor. 

Kunskaper om svagström, mekanisk montering och eldragning 

Svenska flytande i tal och skrift. Körkort 

Tjänsten utgår från Huskvarna, Malmö eller från hemmet om det är i Västra 

Götalandsregionen. 

AET, Avancerad Entreteknik, säljer Label dörrautomatik till slagdörrar, skjutdörrar och 

hela sjukhusdörrar i Sverige Det är driftsäkra produkter med låga servicekostnader. 

Den används till inner- och ytterdörrar, hissdörrar och fungerar perfekt i offentliga 

byggnader, skolor, hotell, restauranger, affärscenter, ja överallt där man vill ha en tyst 

och driftsäker automatik. Med hjälp av dörrautomatik öppnas dörren enkelt 

med armbågskontakter, radiosändare, sensor eller andra typer av styrsystem. Vi har ett 

duktigt team som sköter service och support samt kompetenta återförsäljare som 

samarbetspartners.  

AET är en del av Mekankomponenter AB, som är ett familjeägt bolag med platt 

organisation och korta beslutsvägar. Företaget växt organiskt med positivt resultat. Varje 

medarbetare är en nyckelperson som till stor del påverkar företagets utveckling. 

 

Tjänsten/tjänsterna kan tillträdas omgående.  

Välkommen med din ansökan till elisabeth@aet.se.  

Vid frågor kontakta Elisabeth Du Rietz 036-387862 
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