
 

”BEDRE FOR KUNDEN” 
 

Importør: Postrom Maskiner AS     Epost: info@postrom.no     Web: www.postrom.no     Telefon: 23 33 88 33 
Postadresse: Postboks 44 Haugenstua, 0915 Oslo     Besøksadresse: Grorudveien 55, 0976 Oslo 

Organisasjonsnummer: NO 952 961 942 MVA    Kto: 5010.05.61775 

          
 
 
          Oslo, 10.08.2020 
 
 
Servicetekniker hos Postrom Maskiner AS 
 
Vi tilbyr svært varierte arbeidsoppgaver i et lite og hyggelig miljø. Arbeidet vil foregå både på 
kontoret og ute hos våre kunder, for det meste i Oslo området og består bl.a. av feilsøking, 
service, programmering, testing og klargjøring av printere, kopimaskiner, 
frankeringsmaskiner, makuleringsmaskiner, falsere, samt små og store 
konvolutteringsmaskiner. 
 
Kvalifikasjoner 
 
• Fagbrev automatiker, eller annen relevant utdannelse er en fordel, men det viktigste er 

at du har generell god teknisk forståelse. 

• Erfaring som servicetekniker i kontormaskin bransjen er en stor fordel, og aller helst 
erfaring med print/kopimaskiner.  

• Generelle og helst gode ferdigheter i IT/datanettverk. 

• Bør både kunne arbeide selvstendig og trives med å jobbe i team. 

• Beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig. 

 
Personlige egenskaper 
 
Du er en relativt ung person som er pliktoppfyllende, serviceinnstilt, kreativ og har godt 
humør. 
 
Du liker å jobbe selvstendig, men samtidig jobbe tett sammen med gode kollegaer.  
 
Ikke være redd for å ta service på kontormaskiner du ikke nødvendigvis har fått servicekurs 
på, men være forberedt på å være systematisk, kreativ og løsningsorientert. 
 
Ettersom arbeidet innebærer mye kundekontakt, er det viktig at du trives med det. 
 
Førerkort for personbil er et krav. 
 
 
 
 



Som Servicetekniker hos Postrom Maskiner AS får du 
 
• Gode lønnsbetingelser med grei pensjonsavtale og helårs reiseforsikring 

• En spennende og svært varierende arbeidsdag med 10 gode kollegaer. 

• Mulighet til virkelig å lære hvordan et lite og lønnsomt firma fungerer. Alle ansatte i 
Postrom er en viktig brikke og tar del i driften fra A til Å. 

• Mulighet til å jobbe med det aller nyeste innen kontormaskiner og software til disse. 

• Et uformelt og godt arbeidsmiljø med stor takhøyde og korte beslutningsveier 

• Bilordning. 

• Opplæring etter behov. 

 
Ta kontakt for mer informasjon 
 
• Tom Erik Harnes   Telefon:  23 33 88 33    / 911 13 583 

Daglig leder   Epost:  tomerik@postrom.no 

 


