
 

Solid Networks Västerås AB:s målsä5ning är a5 imponera genom vårt bemötande och vår kvalité 
på arbeten vi uAör.  
Vill du också vara anställd i e5 företag som bryr sig om kunder och kollegor? Sök Fll oss! 

Solid Networks söker InstallaFonstekniker, du kommer precis som dina kollegor a1 arbeta ute hos våra 
kunder med allt ifrån installa8on av stora nätverk i industrilokaler 8ll a1 felsöka och serva mindre nätverk. 
Tjänsten passar dig som har teknisk kompetens och intresse för nätverksinstalla8oner/teknik. Dina arbetsveckor 
kommer a1 variera både vad gäller arbetsuppgi@er och kunder. Du kommer bland annat arbeta med 
konfigurering och installa8on av olika typer av datakommunika8onsutrustning.  
Vi på Solid Networks är e1 företag som installerar och servar nätverk. Vår vision är a1 fortsä1a a1 utvecklas 
som e1 framgångsrikt företag inom nätverksbranschen och a1 all8d vara det självklara valet för kunden. Vår 
målsä1ning är a1 vid varje interak8on ge e1 professionellt bemötande och leverera högkvalita8va tjänster och 
helhetslösningar. Hos oss arbetar vi i team där alla är vik8ga, och personalpoli8ken är en prioriterad fråga. 
Ambi8onen är a1 all8d vara nytänkande, a1rak8va och ständigt på G med en stabil grund. Allt de1a 
sammantaget gör a1 fler och fler kunder e@erfrågar våra tjänster och vår kunskap. 

Hos oss på Solid Networks arbetar vi med framåtanda och unikt bemötande! 
Vi tror på frihet under ansvar och a1 vara en del i e1 vinnande team. Det innebär för oss a1 vi delar med oss av 
kunskap och hjälper varandra e@er bästa förmåga. Typiska arbetsuppgi@er under den första 8den är 
exempelvis:  

• Bygga datanät från grunden. 
• Svetsa fiber. 
• Felsöka nätverksutrustning. 
• Underhåll samt service av nätverk och svagströmsanläggningar.  
• Installera och dri@sä1a nätverksutrustning. 

Du värdesä1er säkerligen en god arbetsmiljö precis som oss och vill precis som dina kollegor vara på en 
arbetsplats där du ska trivs med arbetsuppgi@er och fram8dsutsikter. Något som våra kunder all8d berömmer 
oss för är vår posi8va inställning och förmåga 8ll ansvarstagande och a1 vi är lösningsfokuserade och 
självgående. Är du en sann lagspelare, serviceinriktad och driven så har du mycket goda förutsä1ningar a1 
trivas på Solid Networks. 

För tjänsten krävs det a1 du:
• Är kundfokuserad och har e1 stort intresse för teknik och nätverk.  
• Behärskar både svenska och engelska i tal och skri@.  
• Är examinerad från relevant utbildning inom teknik eller motsvarande och/eller minst 1-2 års 

arbetslivserfarenhet från datakommunika8onsbranschen. 
• Är van a1 fa1a beslut själv när du är hos en kund. 
• Har mycket god datorvana. 
• Innehar B-körkort. 

Informa8on om anställning: 
Tillsvidareanställning, 100 % tjänstgöringsgrad, provanställning kan komma a1 8llämpas.  
Individuell lönesä1ning och 8llträde så snart som möjligt. 

Kontaktpersoner: 
VD/Arbetsledare Mats Bäckman 070 3350433, mats.backman@solidnetworks.se 
HR-och ekonomichef Elin Hofvander 070 3350487, elin.hofvander@solidnetworks.se 

Ansökan: Skicka ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande, sista ansökningsdag 2022-11-27.  
Ansökan mailas 8ll info@solidnetworks.se 
Vi undanber oss all hjälp gällande denna rekrytering!
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