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Waterlogic är marknadsledande inom försäljning av vattenautomater för restaurang och 
kontor. Vår vision är att minska miljöpåverkan till följd av frakter av portionsförpackat vatten. 

Vi söker en distributör/servicetekniker i Malmö 
 
Vi stärker upp vår distributionskanal i Malmö med omnejd. Vill du jobba med ett 
sammansvetsat team med utgångspunkt från våra nya lokaler i Nya Fosie industriområde? 
 
Distribution av källvatten inom geografiskt specifikt område 
Våra distributörer har som huvudsaklig uppgift att leverera källvattenkylare och 
vattenbuteljer till fasta kunder inom specifikt angivna geografiska områden. I vår 
företagskultur har alla en roll som representant för våra produkter varför enklare försäljning 
också ingår i det dagliga arbetet. 
 
Som tekniker ansvarar du dessutom för installation, returer samt underhållsservice och 
översyn av vattenkylare och tillbehörsprodukter. Avrapportering sker i vårt serviceprogram. 
 
Tjänsten är primärt en heltidstjänst men kan även diskuteras som deltid beroende på 
kandidat. Vi följer Livs kollektivavtal. 
 
En marknad i stark tillväxt 
Waterlogic jobbar sedan 1996 med en produkt som är lika enkel som den är genial. Friskt 
vatten kommer alltid att efterfrågas som den främsta törstsläckaren, men också som 
arbetsgivarens bästa sätt behålla personalens koncentration på topp – hela dagen! 
 
Du är pusselbiten som saknas om du; 

• har teknisk förståelse och kan läsa och förstå manualer, även på engelska 
• behärskar svenska språket flytande då man har daglig kontakt med kunder 
• har truckkort typ A1-A1, B1-B6 
• strävar efter att leverera det lilla extra 

 
Vi tror att du platsar i laget om du har en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande 
och känner igen dig i ovanstående. Körkort (B) är ett krav. Erfarenhet av budbilsarbete eller 
körvana och god lokalkännedom är meriterande. 
 
Din ansökan 
Skicka din ansökan till: ansokan@waterlogic.se 
Skicka ett kortfattat CV och en beskrivning av dig själv. 
 
Sista ansökningsdag är 29 juli och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan därför tillsättas 
innan sista ansökningsdag. Läs mer om Waterlogic på www.waterlogic.se 
Vi hoppas att du vill bli vår nya kollega så skicka in din ansökan med en gång! 
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