Nordic Vehicle Conversion AB består av våra unika och välkända varumärken Euro-Lans, Karosseriverken
och Ydre Skåp. I koncernen ingår även U-Lift AB i Backaryd.
Vi anpassar, bygger och inreder fordon för yrkesmässig persontrafik, utryckningsfordon och fordon för godsoch varutransporter. Allt enligt våra kunders önskemål och behov!
Våra kunder är till största del de större fordonstillverkarna samt lokala återförsäljare av fordon men vi har
också en del direktförsäljning till slutkunder i form av Landsting etc.
Vi tillverkar dessutom personlyftsystem för bilar, bussar och tåg samt U-SWING luftfjädringssystem för
persontransportfordon. Dessa produkter förser vi påbyggnations företag i Norden med och tåg produkterna
har vi kunder såsom Siemens, Ural Locomotives, Stadler mm.

Efter några tuffa år så fyller det på i våra orderböcker och vi kommer att behöva stärka upp vår
organisation för att klara av kommande volymer.
Att arbeta inom Nordic Vehicle innebär höga krav på disciplin och noggrannhet, som anställd i Nordic
Vehicle så har man ett fritt arbete under ansvar och företagskulturen innebär att vi har högt till tak
och korta beslutsvägar.

NVC söker flera fordonsinredare och fordonselektriker till
Karosseriverken och Euro-Lans.
Vi söker nu dig fordonselektriker eller inredare som brinner för att arbeta med specialfordon, vi
ställer höga krav på de personliga egenskaperna samtidigt som vi efterfrågar fordonsutbildning
och/eller erfarenhet från fordonsbranschen eller liknande. Datavana och ritningsläsningskunskap är
meriterande. Ni kommer ingå i ett team med en hög kunskap och lång erfarenhet av
fordonskonverteringar.

Montör till U-lift AB
Vi söker även en montör till vår lyfttillverkning, om ni har en god teknisk förståelse och erfarenhet
från el, hydraulik och/eller mekanik montage. Dina personliga egenskaper kommer värderas högt,
ritningsläsning och datorvana är också meriterande. Ni kommer ingå i ett team som producerar till en
global marknad och flertalet internationella bolag.
Om detta låter intressant så tar vi tacksamt emot era ansökningar som ni skickar till
Ia.Krokhammar@nordicvehicle.se, eventuella frågor kan besvaras av Ia Krokhammar på telefon 0457450 653.
Vi ser gärna att ansökningarna kommer in senast den 29 feb men vi kommer göra löpande urval och
tillsätta tjänsterna efter hand.

