
Tekniker till Zodiac 
 
Zodiac Sverige AB har funnits på den svenska marknaden sedan 1963 och är sedan 1999 ett 
dotterbolag till Zodiac Norge AS. Zodiac är en ledande aktör inom komradiobranschen som 
utvecklar egna produkter, kända för sin höga kvalitet och användarvänlighet.  
 
Vi levererar allt från enstaka radio till hela radiosystem, allt efter kundens behov. Våra 
kunder finns inom bygg & entreprenad, bevakning/säkerhet, transportsektorn samt landets 
jägare.  
 
Zodiac säljer sina varor och tjänster via ett brett utbud av landets bästa återförsäljare och 
största jaktkedjor för att säkerställa att kunden alltid hamnar i fokus. 
 
 
Zodiac är en ledande aktör inom komradiobranschen och utvecklar löpande nya, spännande 
produkter och tjänster. Nu söker vi en tekniker med ett hjärta för just tekniken och lusten att 
supportera våra Återförsäljare till vårt team. Som tekniker på Zodiac blir du en nyckelperson 
i ett bolag på stark frammarsch och en tydlig ambition att hela tiden utvecklas.  
 
 
Erbjudande 
För dig som har ett intresse för teknik och ett sug efter att utvecklas i din yrkesroll är detta 
ett drömjobb. På Zodiac får du vara med på en resa i ett bolag i expansion. Du får en bred 
och lärorik roll där du är med i hela processen från framtagning av nya produkter, felsökning 
och reparation till uppbyggnad av system hela vägen ut till kunden. 
Ditt arbete kommer att vara roligt, med härliga kollegor samtidigt som det är relativt 
självständigt. Du är stationerad på vårt huvudkontor i Stockholm. 
 
Arbetsuppgifter: 
I din roll agerar du tekniskt stöd externt gentemot våra Återförsäljare. Du hjälper kunder och 
stöttar bolagets säljare både före, under och efter säljprocessen vid tekniskt krävande 
affärer för att säkerställa den tekniska kvalitéten och hög kundnöjdhet. Du ansvarar för 
teknisk support inom DMR, vilket även innefattar den tekniska kontakten med våra 
leverantörer, samt stöttar Zodiacs servicetekniker med den analoga delen vid hög 
belastning.  
 
Du kommer att vara ytterst delaktig under hela processen vid framtagning och testning av 
nya produkter. Tillsammans med dina kollegor på Teknik i Sverige och Norge är du ansvarig 
för att testa och dokumentera hela vägen från första varuprov till färdig produkt. Det ingår 
även en del kontakter direkt med våra fabriker. 
 
Erfarenhet och kompetens 
I värdesätter att du brinner för teknik och att du älskar att se saker på skruv och mutternivå. 
Har du erfarenhet av komradiobranschen så är det givetvis ett plus men inget krav. 
Alternativt kan du tidigare ha arbetat med att installera larm eller styrsystem och erfarenhet 
av att bygga ihop lösningar själv. Du har ett stort intresse för teknik och ett driv att vilja 
utvecklas i rollen och med företagets expansion. Som person är du organiserad och nyfiken. 



Du har en dokumenterad erfarenhet inom teknik då tjänsten kräver stort tekniskt kunnande. 
Har du även erfarenhet från försäljning och att bygga relationer och förtroende hos kunder 
så är detta ett plus. Du talar och skriver flytande svenska och behärskar engelska i tal och 
skrift, du har b-körkort. 
 
Vill du vara med på en häftig resa och bli en nyckelperson hos oss – tveka inte att söka 
rollen. 
 
Låter detta intressant? 
 
Skicka din ansökan till hakan@zodiac.se. Frågor kring tjänsten, kontakta Håkan Karlsson, 
Country Manager Sverige på mobilnummer 070-8155008. 
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