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Funktionsbeskrivning  

 
Befattning:  Rekonditionering – kundanpassning – montör av våra uthyrningsprojekt  

 

Närmaste ledare: Arbetsledare för rekond & kundanpassning (AL) 

Projektsamordnare (PS) . Arbeten som sker på fältet 

   

Organisation:  Funktion / personal är underställd marknadsansvarig, Stenungsund. 

  

Syfte med befattningen: Att färdigställa / iordningsställa och leverera ut våra uthyrningsprojekt så kostnadseffektivt sätt 

som möjligt då stora flertalet av våra projekt upphandlas bl.a genom LOU. 

 

Övergripande:  Varje projekt som skall in i vår verkstadshallar så finns det en huvudtidplan som är ett 

övergripande dokument vilket varje medarbetare har som uppgift att rapportera nedlagda 

tidsåtgång. Varje medarbetare skall flagga om man ser att problem kan komma att uppstå så att 

vi kan på ett så tidigt stadium som möjligt kunna korrigera ev avvikelser så att våra hyresgäster 

ej kommer att påverkas. Arbetsledarens ansvar att ta beslut om vad som behövs göras. 

Arbetsområden:   Arbetsaktiviteter 

Befogenheter – Styrande 

direktiv   
Rekond & 

kundanpassningsarbete 

Att utföra byggnation enligt handlingar som gäller att få modulen 

leveransklar enligt de ritningar som gäller för projektet. 

Att hämta material som finns lagrat i vår huvudbyggnad och 

montera upp detta så kostnadseffektivt som möjligt. 

Upptäcker man att modulerna har större renoveringsbehov mot 

plan så skall man initiera & diskutera detta med arbetsledaren. 

Att modulerna håller Indus standard inför leverans. 

Leverans skall ske enligt 

fastställd tidplan.  

 

Rapportera avvikelser så fort 

som möjligt till AL. 

Våra arbeten utförs på säkert sätt 

AMF 

Demontering av 

material i moduler på 

lager 

Vi har som princip om att alltid försöka minimera arbete som avser 

kundanpassning genom att välja befintliga moduler så 

arbetsinsatsen blir minimal. 

När material skall demonteras så skall man säkerställa att material 

kan återanvändas alt kasseras direkt när materialet är demonterat. 

Materialet ställs i pallställ på sin lagerplats. 

Vitvaror och andra kapitalvaror lyfts ur och görs en okulär 

besiktning och därefter rengörs det och ställs ut på lager / kasseras. 

Material skall rapporteras in i 

företags affärssystem så att 

lagersaldon är aktuella. 

Vid större kassaktioner så skall 

man påkalla AL 

 Kvalitet-, miljö- och 

arbetsmiljöarbete 

 Att ansvara för att kvalitets- miljö- och arbetsmiljöplan efterlevs 

på arbetsplatsen / ute på fältet 

ISO, SAM 

 Montage & 

demontage ute hos 

våra hyresgäster 

 

 Samordning av arbete sker i samförstånd med PSe 

Att utföra montage / demontage av våra produkter på ett så säkert 

sätt som möjligt. 

Vid avvikelser på fältet så skall dokumenteras och skickas direkt 

till PS och säljaren för projektet. 

Utföra riskinventering med eller utan vår UE görs detta 

regelbundet enligt separat bilaga som skall vara dokumenterad 

Avhjälpa chaufförer och kranförare så fort som möjligt så att vi 

håller nere arbetstiden / kostnaderna som är möjligt 

 Leverans skall ske enligt 

fastställd leveranstidplan 

 

Dokumenteras varje avvikelse 

 

Vi skall följa SAM 

Nedlagd tid redovisas till PS  

Följesedlar skall vara kompletta 

och lämnas till PS 

Administration Sker löpande och lämnas till PS så fort som möjligt. 

Viktigt att diskutera om de avvikelser som har uppkommit som 

skall regleras med kund. 

Att lämna in uppgifter som gäller utlägg, kvitton, rapportera körda 

mil så fort som möjligt innan man börjar arbeta med annat projekt 

Rapportera ev, avvikelser i 

affärssystemet. 

 

Lämnas till PS 

 

 Verktyg/fordon Att ta ansvar för de verktyg hjälpmedel som behövs för att utföra 

montage & demontage arbeten. Detta gäller även att ha ansvaret 

för fordon om att vi tvättar och underhåller vår fordonspark på   

kostnadseffektiv sätt. 

 När arbetet är klart så skall allt 

lämnas in till PS  så att vi kan 

validera projektets lönsamhet så 

fort som möjligt  

Kompetensprofil: Yrkesbevis i bygg - kvalitet & miljöledningssystem samt arbetsmiljökunskaper - Ordningsam –  

IT-kunskap – B-körkort - Ansvarstagande    


