BK Services AB erbjuder regulativ provning och produktgranskning inom EMC, elsäkerhet (LVD),
radio-provning och klimatprovning. Tack vare vår medvetna satsning på att bygga upp en
högkvalitativ verksamhet inom produktgranskningsområdet har vi mer kundförfrågningar än vad
vi kan hantera och vi behöver därför bli flera. BK Services erbjuder därför en exklusiv möjlighet för
en engagerad elektronikingenjör att fördjupa sin kompetens inom elsäkerhetsområdet.

BK Services söker en engagerad ingenjör för olika typer av gransknings- och
provningsuppdrag, främst inom elsäkerhetsområdet.
BK Services erbjuder dig


en unik möjlighet till personlig utveckling. Du får chansen att bli en eftertraktad specialist genom att djupdyka ner i en
mängd olika elektriska produkter, inom många olika produktområden,







en kreativ arbetsmiljö med engagerade och stöttande arbetskamrater,
ett stimulerande arbete med stort eget inflytande över dina arbetsuppgifter,
en möjlighet att direkt påverka produktkvalitén på den svenska, europeiska och globala marknaden,
en möjlighet att knyta stora kontaktnät över en mängd branscher,
att bli en delaktig i ett företag där vi tillsammans vill växa, utvecklas och möta nya utmaningar.

Vi söker dig som





har en god förståelse för, och är intresserad av elektronik,
är intresserad av att lära dig nya saker
har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
för att kunna kommunicera med företagets kunder samt för att
skriva rapporter och annan teknisk dokumentation,
är en driven person som är intresserad av att utföra
produktprovning och att hjälpa våra kunder med att säkra sina
produkter för att snabbt kunna sätta dem på marknaden.

Det är meriterande om du har




en högskole-/civilingenjörsutbildning inom elektronik,
tidigare erfarenhet av att arbeta med mätinstrument,
erfarenhet av produktutveckling, produktprovning eller
elsäkerhetsarbete.

Start omgående. Omfattningen är heltid, 40 timmar per vecka. Placering: Ebbepark i Linköping.
För mer information kontakta Johan Bergstrand: 0703-350577 eller johan@bk-services.se

Är du den vi söker?
Som person är du uppmärksam och tillmötesgående. Du har ett stort intresse för att hjälpa andra, sätter alltid kunden i fokus och
anstränger dig för att leverera resultat. Du tar också stort ansvar för dina arbetsuppgifter, utförandet av dessa och säkerställer att de blir
slutförda i tid. Du är duktig på att planera och driva ditt arbete framåt samt ber om hjälp när det krävs. Du har en öppen inställning till
andra människor och ser ett värde i att samarbeta. Dessutom ser du till företagets bästa och är mån om att skapa ett bra arbetsklimat,
där du gärna ställer upp för att stötta dina kollegor vid behov.
BK Services startade sin verksamhet 2006 och är ett tjänsteföretag som erbjuder hjälp med provning och granskning kring CE märkning
och andra regulativa krav. BK Services har kunder över hela Sverige och har kontor placerat i Ebbepark i Linköping.
Intresserad? Läs mer på www.bk-services.se

BK Services
Fridtunagatan 24, 582 13 Linköping Tel: 013-212650
www.bk-services.se

