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Instruktör/tekniker 
Vill du vara en del av mekaniseringen av skogsplantering och sprida svensk teknik över världen? 
Vi är ett växande bolag med stora ambitioner och kommer behöva spetskompetens inom olika delar av 
verksamheten de närmsta åren. 
 

 
  
 
 
Plantma behöver förstärka sitt supportteam med en Instruktör/tekniker. Som instruktör/tekniker hos oss 
på Plantma kommer du arbeta brett inom området eftermarknad.  Du utför även ett viktigt arbete med 
kundvård och skapar goda relationer samt bevarar dem. Vi ser våra kunder som partners och behandlar 
samt hjälper dem på bästa möjliga sätt. Arbetet kräver stort eget ansvar och en god planering. Du utgår 
från hemmet med företagsbil och besöker våra kunder på plats i världen. 
 

OM ARBETSUPPGIFTERNA 
Som instruktör/tekniker kommer du att utbilda maskinförare, tekniker, mekaniker i plantering maskinens 
system och funktionaliteter samt driftsätta och optimera maskiner ute hos kund. Du kommer även jobba 
tätt med våra ingenjörer för att vidareutveckla våra maskiner och styrsystem 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är: 

 Driftsätta maskiner och utbilda kunder i samband med leverans 

 Telefonsupport 

 Utbilda återförsäljare och dess personal 

 Utvecklingsarbete, testkörning av maskinerna 

 Utföra demokörning samt att deltaga i mässor och andra kundevent 

 Initiera förbättringar och vidareutveckling av befintliga produkter 

Arbetet har ofta högt tempo med mycket i rullning på samma gång. Resor över hela världen med upp 
emot 100-150 resdagar per år. Vi erbjuder en anställning i ett företag med korta beslutsvägar där vi tror 
på att göra saker tillsammans.  
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OM DIG 
Vi söker dig som är självgående, ansvarsfull och ser vad som behöver göras och trivs att jobba i tighta 
team. Du har med fördel följande erfarenheter/egenskaper: 

 Köra, underhålla och justera in skogsmaskiner med minst 5 års erfarenhet 

 Övergripande kunskaper inom moderna styrsystem, hydraulik och elektronik 

 Vana av datorer och god förståelse av Windows olika versioner 

 Social kompetens, ödmjuk, god lyssnare (2 öron och 1 mun) 

 Lätt för att lära ut och kunna känna in nivån och stämningen i grupp 

ÖVRIGT 
Utbildningsnivå: Gymnasienivå. Annan utbildning inom relevant område är meriterande. 
Språkkrav: Svenska, Engelska övriga språk meriterande 

Start: Omgående 
Omfattning: Heltid 
Placering: Kontoret ligger i Borlänge men du utgår från hemmet. 
 
Sista ansökningsdag är 2023-02-24. Intervjuer sker löpande, tjänsten kan tillsättas omgående, så vänta 
inte med att skicka in din ansökan. Ansökan skickas till: magnus.sandstrom@plantmaforestry.com 
 
Frågor angående tjänsten besvaras av Magnus Sandström,  070- 280 10 73 
eller magnus.sandstrom@plantmaforestry.com. 

 

 
 


