Malmö Arena tillhör en av norra Europas modernaste arenor. I en starkt växande
Öresundsregion erbjuder Malmö Arena förstklassiga evenemang för såväl större som
mindre publikmängder. Verksamheten har en bred karaktär och tillgodoser olika
inriktningar inom både sport, musik, mat & dryck, större möten och konferenser samt
familjeunderhållning. Vi genomför årligen ca 120 publika evenemangstillfällen.

Malmö Arena söker:

Drifttekniker / Ismakare
Är du en händig och serviceinriktad person som trivs med ett varierat arbetsinnehåll
där i stort sett ingen dag är den andra lik? Då är kanske det här en tjänst för dig. På
Malmö Arena har vi nu 2 lediga befattningar som drifttekniker / ismakare.
Arbetsuppgifter
Arbetet med is och teknik är en viktig och omfattande del av Malmö Arenas
verksamhet. I vår verksamhet är vi ansvariga för evenemang i världsklass både vad
gäller ishockeymatcher och show. I din roll skall du verka dels som ismakare och ingå
i arenans driftavdelning för våra evenemang men också hjälpa till med att underhålla
vår fastighet. För detta behöver du kunna utföra enklare reparationer samt hantera
och vara väl förtrogen med handverktyg. I tjänsten ingår även tillsyn av tekniska
installationer. Vi förutsätter att du är tekniskt intresserad samt kan utföra mindre
reparationsarbete. Då våra evenemang främst ligger på kvällar och helger är det
mycket viktigt att du kan vara flexibel i dina arbetstider. Tjänsten ingår i ett 4-skift
som rullar mellan augusti t.o.m. april. Arbetstider under resterande del av året är
dagtid mellan kl. 7.00–16.00. Du rapporterar till teknik- & fastighetschef.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning eller en dokumenterad erfarenhet av
vaktmästeri. Du har goda kunskaper om fastighetsskötsel och erfarenhet av
serviceinriktat arbete. Du behöver även ha grundläggande datakunskaper och kunna
arbeta med enklare underhåll av teknisk utrustning. Du behöver kunna uttrycka dig
väl på svenska i både tal och skrift och arbetet kräver att du har B-körkort.
Som person är du lugn, stabil och kontrollerad i stressiga och pressade situationer där
du kan fokusera på rätt saker. Du ska kunna hantera flera saker samtidigt och
planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du har god
samarbetsförmåga med såväl kollegor som våra kunder. Du behöver vara flexibel och
noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. I den här rekryteringen
kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras.
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