
 

 

 

Teknikansvarig till Landvetter Airport Hotel 

 

Motiveras du av att arbeta i en stimulerande miljö med högt tempo och många kontaktytor? 

Då kan du vara den vi söker när vi nu söker Teknikansvarig till Landvetter Airport Hotel 

 
Du ansvarar för att planera och organisera teknik och underhållsarbetet på hotellet, du driver 
diverse projekt inom ramen för underhåll och utvecklig av fastigheten och du är också vår firstline 
IT support. Tjänsten innebär ett stort eget ansvar, vilket kräver ett gott driv och att du har bra 
struktur på ditt arbete. En god samarbetsförmåga är viktig då detta är ett serviceyrke och man 
dagligen har kontakt med många olika grupper som leverantörer, boende gäster och kollegor. 
Vidare tycker du om att arbeta i ett högt tempo i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är 

den andra lik. 

 

Din profil: 

Du har ett genuint intresse för teknik, IT, underhåll och du har god systemkunskap 

Du har en förmåga att se vad som behöver göras och driver frågorna på ett strukturerat vis 

Du hjälper till att skapa arbetsglädje, ordning och reda 

Du är prestigelös och gillar att hantera både stora och små frågor 

Du är flexibel och stresstålig, nyfiken på att lära sig nya saker och utvecklas inom yrket  

Du har lätt för att skaffa dig överblick samt en förmåga att hålla huvudet kallt i stressiga 

situationer. 

Utöver detta har du en positiv inställning, en nyfikenhet och en stark vilja att hålla dig ajour inom 

ditt verksamhetsområde. 

 

Erfarenhet: 

Teknisk utbildning 

Vana från att arbeta självständigt 

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper 

 

 

Krav: 

Körkort 

Svenska 

Engelska 

 

 

Vi erbjuder: 

Ett arbete i en platt organisation med snabba beslutsvägar, där goda idéer förverkligas. 

 

Vi är ett gott gäng som jobbar på hotellet och vill du jobba med oss så kan vi garantera dig en rolig 

och lärorik arbetsplats med glada och lojala arbetskamrater 

Om ansökan 

Skicka din ansökan med CV, personligt brev samt foto till ab@landvetterairporthotel.se Märk 

ansökan med HTEK1805. Endast kompletta ansökningar besvaras. Rekrytering sker löpande så 
vänta inte med att skicka in din ansökan 
 
För frågor om tjänsten kontakta personalchef Annelie Bärve 031-977577 


