
 

 

Åtvidabergs Takvåningar AB är Sveriges och Nordens marknadsledande 

leverantör av takvåningar. Efter mer än 1 500 taklyft har vi samlat ovärderlig 

kunskap och erfarenhet. Takvåningarna tillverkas i vår fabrik och anpassas 

speciellt för den enskilda kunden. Året om levererar vi varje vecka en ny 

takvåning till kunder med behov av större boyta eller annan exteriör 

förändring av sitt befintliga hus. Varje takvåning är unik och anpassad till våra kunders specifika behov och 

önskemål. Åtvidabergs Takvåningar består av bl.a. säljare, kalkyl- och offertavdelning, konstruktörer, arkitekt, 

montörer, produktion och montage-ledare samt fabriks-personal. Totalt sysselsätter vi ca 25 medarbetare.  

 

Då efterfrågan på våra takvåningar starkt ökar söker vi:  

 

Montageledare 

 

Vi upplever en stark ökning av efterfrågan på takvåningar och därför utökar vi vår organisation med 

ytterligare en montage ledare. I tjänsten som montageledare för våra taklyft blir din uppgift att planera, 

koordinera, montera och arbetsleda dina medarbetare på våra byggen. I jobbet ingår att ansvara för att 

montage sker enligt ritningar och anvisningar samt att erforderlig säkerhet uppnås. Du kommer att ha 

ett tätt samarbete med våra konstruktörer och vår produktionsledning. 

 

Vi söker dig som har en tidigare erfarenhet som snickare, arbetsledare, ledande montör eller 

motsvarande inom byggbranschen. Som person ska du vara drivande, initiativtagande och 

lösningsfokuserad. Du skall ha social kompetens och besitta en hög arbetskapacitet. Vi tror att du är en 

positiv, social, lagspelare, har samarbetsförmåga, är ärlig och trygg, vill prestera, gillar att utvecklas 

och att utveckla andra. Du behöver inte ha tidigare ledarerfarenhet men måste bedömas ha en 

utvecklingspotential att kunna leda andra.  

 

Tjänsten innebär resor och arbetsplats baserat på projekt. Vanligtvis utförs våra taklyft i större städer i 

Sverige eller Norge. Man får räkna med flera övernattningar per vecka och normalt ligger man ute 

måndag-fredag.  

 

Tillträde efter överenskommelse, vårt önskemål är snarast möjligt. 

 

Mer information om tjänsten lämnas av: 

Sören Lock, ansvarig för Produktion och Montage, 0120-249 65  

JanAnders Magnusson, VD 0120-24966, 072-7224966 

 

Skicka ansökan till jananders@atvidabergstakvaningar.se eller: 

Åtvidabergs Takvåningar AB 

Box 6 

597 21 Åtvidaberg 

 

mailto:jananders@atvidabergstakvaningar.se

