Vill du vara med och utveckla Glascentrum?
Glascentrum söker ny medarbetare
Den tekniska utvecklingen inom glasbranschen går snabbt och i dagens arkitektur har glas en
viktig och framstående roll för gestaltningen av byggnaden. Allt ifrån villan till större kontor
och köpcenter. För att möta upp den utvecklingen har Glascentrum de senaste åren utvecklat
sin verksamhet och organisation. Vi vill även fortsättningsvis kunna hålla hög servicenivå till
branschens aktörer samt säkerställa hög kompetens inom området glas, därför söker vi en
person till tjänsten som glastekniker/glasexpert.

Vi söker dig som
•
•
•
•
•
•
•

är driven och har lätt för att skapa goda relationer och att samarbeta
har intresse för att lära dig nya saker och är tekniskt intresserad
gillar omväxlande arbete med flera olika uppgifter
uttrycker dig väl i tal och skrift
gärna har erfarenhet från byggbranschen
goda kunskaper i Officepaketet
har B-körkort

Vi erbjuder
Arbetsuppgifter med mycket varierande innehåll som till exempel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

planera och genomföra utbildningar
ge råd och rekommendationer till aktörer inom branschen gällande val
och montering av glas
medverka i framtagandet av publikationer och anvisningar
upprätthålla och sprida kunskap om planglas
marknadsföra materialet glas
genomföra besiktningar och skriva rapporter
ingå och bistå med glaskunskap i olika tekniska kommittéer
medverka/driva olika glasrelaterade projekt
hålla kontakt med branschens parter och delta i glasrelaterade forum

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Lön och tillträde efter överenskommelse.
Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Anna-Lena Fransson
070-2198933.
Ansökan skickar du till: anna-lena@glascentrum-mtk.se
Vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt då vi tillämpar löpande urval.
Glascentrum i Växjö AB är en serviceorganisation för bygglas i Sverige som ägs av
branschföreningarna Svensk Planglasförening och Glasbranschföreningen. Det grundades
på 1960-talet under namnet Monteringstekniska Kommittén (MTK). Glascentrums
verksamhetsidé är att utarbeta och publicera anvisningar och riktlinjer för val och montering
av glas i byggnader samt att verka för ökad kunskap inom området genom information, erbjuda
utbildningar och besiktningar. I dagsläget är vi tre personer anställda vid kontoret i Växjö.

