JOIN THE FORCE
Do you have what it takes to become a winter warrior

WINTER WARRIOR EXPANDS 20–22
we are expanding into these zones 20–22

ZONE 3

beta GROUP
DUTY: Mon–Friday
BASE: Rosersberg
Overnight accommodation may occur

ZONE 4

alpha GROUP
DUTY: Mon–Friday
BASE: Gothenburg
Accommodation in appartment

ZONE 2

delta GROUP
DUTY: Mon–Friday
BASE: Rosersberg

ZONE 1

DEPARTMENT GROUP
DUTY: Mon–Friday
BASE: Rosersberg

Det går bra för unirent, vi expanderar
och behöver anställa montörer och Tekniker.
Vi söker byggvärmemontörer för montering av provisorisk
byggvärme. Arbetet som montör hos oss innebär att man
jobbar på fältet med montering och service av våra maskiner. Oftast arbetar man i team om två.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet innebär montering av värmeväxlare som ansluts till
fjärrvärmen vilket innebär slangdragning från 25 mm till 63
mm slang. Slangarna klamras i taket och ansluts till ﬂäktar
som fördelar värmen. Det
krävs att det tas hänsyn till byggritningar, så att det inte
sker störningar i
uppförandet av
projektet. Arbetet består även
av underhåll och
service på maskiner och slangar.
Detta utförs dels
ute hos kunderna
men även i vår verkstad. Även diesel-, pellets- och elmaskiner installeras
för tillfällig värme. Som tekniker kommer
du bl a vara ansvarig installationer av pelletsvärmare,
varmluftspannor och panncentraler. Periodvis kan det vara
stressigt med hög arbetsbelastning. Det är ett arbete som
kräver god samarbetsförmåga

Dina egenskaper
Vi söker dig, en positiv, stark, ambitiös och pålitlig person
som passar in i vårt gäng! Du är ordningsam, noggrann
och kan ha många bollar i luften samtidigt. Du har mycket
kontakt med våra kunder och branschkollegor ute på fältet
och behöver därför vara serviceminded och ﬂexibel. Du tar
ansvar för att kunderna får det de efterfrågar och att kontorsavdelningen får löpande information om vad ni installerat och servat. Arbetet är stundtals fysiskt krävande, och det
krävs att du är bekant med byggritningar och är elektronisk
intresserad.
B-körkort är ett krav. Truckkort är önskvärt.
Tidigare erfarenhet av VVS eller
liknande arbetsuppgifter är
meriterande men inget krav.
Arbetet sker mestadels i
Stockholm/Uppsala-området. Men vi är i en expansiv
fas så arbete kommer att
förekomma i alla regioner,
se vänstersida. Vi erbjuder
marknadsmässig lön och ett unikt
bonussystem. WORK HARD EARN FREEDOM.
Vi ser gärna kvinnliga sökanden.
Mejla intresseanmälan till oss på till info@unirent.se.

Exempel på maskiner som du kommer att installera och serva hos oss.

WORK HARD – EARN FREEDOM
AWARDS
winning one of unirent’s
official competition
reward 1 hour

one year of no alcohol
reward 2 hours

dressed in unirent’s
uniform dress code
reward 4 hours

soldier on time
(can be more than one)
reward 4 hours

one year of no smoking
reward 2 hours

THE Best assembly
of the year
reward 4 hours

Golden helmet,
soldier of the year
reward honor

arrangement of
private equipment
reward 6 hours

cruel in submitting
work orders
reward 4 hours

completing stockholm
marathon
reward 4 hours

recruit av good soldier
reward 6 hours

completing 6 month
training
reward honor

MEDAL OF HONOR
2 Years in duty
reward 4 hours

7 Years in duty
reward 25 hours

3 Years in duty
reward 12 hours

10 Years in duty
reward 50 hours

5 Years in duty
reward 16 hours

15 Years in duty
reward 60 hours

Purple heart
RewARD 80 hOURs

WORK HARD – EARN FREEDOM
rank
RANK

test

judging

reward

theory/practice

4/4 votes

40 hours

2. MAJOR

T/P

4/4 votes

24 hours

3. COLONEL

T/P

3/4 votes

20 hours

4. CAPTAIN

T/P

3/4 votes

16 hours

5. lieutenant 1

T/P

3/4 votes

14 hours

6. lieutenant 2

T/P

3/4 votes

14 hours

7. sergeant 1

p

2/4 votes

10 hours

8. Sergeant 2

P

2/4 votes

8 hours

9. Sergeant

P

2/4 votes

8 hours

10. corporal

t

1/4 votes

4 hours

11. private

t

1/4 votes

2 hours

1. general

UNIRENT – ett modernt,
miljövänligt företag
inom byggvärme.
Unirent är ett av få företag i Sverige som specialiserat sig på att
förse bygg & industrikunder med den mest optimala lösningen inom tillfälligt klimat/byggvärme. Vi har stor kunskap både
vad gäller dimensionering, etablering och underhåll, och att
ge våra kunder den bästa tänkbara service ser vi som en
självklarhet! Vår strävan är att UNIRENT skall vara det givna
valet vid värmeentreprenad!
Byggvärme/tillfälligt klimat är oftast inte bara en fråga
om att hyra in maskiner. Det är en entreprenad som
kräver att vi tillhandahåller kompletta lösningar och
service under hela byggprocessen. För kunderna är
dessutom en låg energiförbrukning av stor vikt både
för ekonomi och miljö. Grundläggande för detta är att
använda sig av moderna och väl servade maskiner
UNIRENT’s maskinpark består av allt från varmluftspannor, byggtorkar och
hetvattenﬂäktar till undercentraler och elvärmeﬂäktar. Vi har en modern
maskinpark och den utrustning som vi använder oss av är av högsta klass
från de ledande tillverkarna. Alla våra dieselmaskiner kan köras med alternativa, miljövänliga bränslen. Vi erbjuder dessutom smarta tillbehör såsom
energimätare, webbaserade RF- och tempgivare, mobila driftlarm och
termograﬁkamera. Allt för att kunna hålla en låg energiförbrukning.
Linus von Tourtchaninoﬀ

Kontakt
Kundservice: 08-761 23 38, E-post: info@unirent.se, www.unirent.se

