
Montörer sökes till Odin Target AB 
 
Om tjänsten 
Som montör hos Odin Target AB kommer du att arbeta med att montera ihop och installera olika 
finmekaniska komponenter och högteknologisk utrustning som finns på skjutbanor som till exempel 
rörliga och fasta mål. Du utgår från vårt huvudkontor i Järfälla som kommer vara din huvudsakliga 
arbetsplats. Vissa resor kan förekomma ut i landet när det kommer till underhåll av befintliga 
skjutbanor och även bygge av nya. Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är måndag till fredag där 
viss flextid/arbetstidsförkortning kan förekomma. Tjänsten är mycket omväxlande och du kommer 
att få arbeta med ett mycket kompetent team med många års erfarenhet i branschen.  
 
I din roll som montör hos Odin Target kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära: 

- Montera ihop tekniska komponenter  
- Installera målanordningar och annan teknisk utrustning till skjutbanorna ute hos kund 
- Vara en god representant för företaget 

 
Tjänsten som montör är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning med start 
omgående. 
 
Om dig 
Vi söker dig, tjej eller kille som har minst teknikinriktad utbildning på gymnasienivå eller 
motsvarande, eller högskoleutbildning. Har du jobbat som montör/tekniker med högteknologiska 
komponenter såsom styrenheter, mekanik eller apparaturer som drivs och styrs med 24V, är det 
meriterande. Mycket goda kunskaper i både det svenska och det engelska språket i både tal och skrift 
är ett måste. Vidare ser vi att du är en lagspelare, flexibel och mycket lösningsorienterad, där 
ingenting är omöjligt. Du besitter en god förståelse för finmekaniska/elektroniska lösningar och har 
god finmotorik. Eftersom vi jobbar mot vissa kunder, bland annat några av våra myndigheter i Sverige 
och även i utlandet, som ställer höga säkerhetskrav på individnivå krävs det regelbundna 
bakgrundskontroller i belastningsregistret av våra medarbetare. Eftersom det kan förekomma en del 
resor i tjänsten krävs det att du har B-körkort. 
 
Viktigt för tjänsten är: 

- B-körkort är ett krav 
- Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav 
- Dokumenterad teknisk utbildning på minst gymnasienivå eller motsvarande 

 
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. 
 
Obs! Vi kommer göra en bakgrundskontroll i belastningsregistret för samtliga kandidater som går 
vidare i processen. 
 
Om Odin Target AB 
Odin Target AB designar och konstruerar toppmoderna skjutbanor både inomhus och utomhus. Varje 
skjutbana skräddarsys på plats och företaget hanterar allt från design och konstruktion hela vägen till 
besiktigade anläggningar redo att användas. Odin Target garanterar högsta kvalitet på arbetsmiljö, 
säkerhet och miljömässig hållbarhet av alla skjutbanor på marknaden idag. 
 
Välkommen med din ansökan! 
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen  
att kontakta Magnus Kurki tel 070 304 00 88 
magnus@odintarget.com 


