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Ängelholmsbaserade InterSystem AB utvecklar, producerar och levererar automatiserade system 
inom palletering och materialhantering. Företaget grundades 1989, har 44 anställda och omsätter ca 
125 MSEK. Våra kunder finns framför allt inom livsmedelsindustrin där ca 60 % levereras på export 
utanför Sverige. 
 
Mer info om företaget hittar du på www.intersystem.se 
 
 

InterSystem AB söker  

Servicekoordinator 

Är du en strukturerad person med teknisk erfarenhet? Gillar du att ha mycket kundkontakt 
och har även viss erfarenhet av industriautomation? Då har vi tjänsten för dig! Nu söker vi 
ytterligare en person till vår eftermarknadsavdelning, där vi tar hand om allt som sker i alla de 
helautomatiska system som vi lerererat genom åren. 
 
 
Din roll 
Som servicekoordinator på InterSystem ingår du i vårt viktiga eftermarknadsteam som 
hanterar support, service, reservdelar samt en del ombyggnadsprojekt. 
Som servicekoordinator arbetar du administrativt med att samordna och planera 
servicebesök för våra tekniker. Det handlar om långsiktigt upplägg för förebyggande service 
men också samordning av mer akuta insatser. Vi jobbar nära våra kunder så relations-
byggande kundbesök är en viktig del, också för att följa upp det arbetet vi gjort samt för att få 
en förståelse av kundens behov. Du kommer även ansvara för hanteringen av inkommande 
reservdelsbeställningar. Oftast vet kunden vilken detalj det handlar om, men ibland inte och 
då behöver du själv leta i vår interna dokumentation för att hitta vad kunden efterfrågar.  
Våra kunder finns runt om i Europa är det viktigt att du behärskar en bra engelska. Skulle du 
även ha tyskan så är det meriterande. 
 

Vem är du? 
Du ingår i ett team så du ska både vara bra på att samarbeta i grupp och att arbeta 
självständigt. Du ska vara en strukturerad person med teknisk bakgrund och som har 
känslan för kundkontakt. Självklart ska du även vara positiv med stor egen drivkraft och med 
krav på dig själv och din omgivning. 

 

Lön enligt avtal och kvalifikationer. 

Vid frågor rörande denna tjänst kontakta: 
Erik Johnsson,  0431 44 91 10 
Ansökan skickas till jobb@intersystem.se 

Rekryterar inom 
Eftermarknad 


