
    
 
 

Täby Brandskyddsteknik AB 
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Vill du bli Brandskyddsmontör hos Täby Brandskyddsteknik AB 

Täby Brandskyddsteknik AB 
”Ett kunskapsföretag och en operativ utförare av tjänster inom passivt & aktivt brandskydd” 

Täby Brandskyddsteknik AB grundades år 1999 i Stockholmregionen, och är idag ledande 
inom branschen. Företaget omsätter ca. 140 miljoner SEK och sysselsätter över 90 
medarbetare. Företaget erbjuder helhetslösningar inom passivt samt aktivt brandskydd. 

Täby Brandskyddsteknik AB arbetar enligt kvalitetssystem ISO 9001 och miljöledningssystem 
ISO 14001 samt gällande lagverk. Företaget arbetar endast med typgodkända produkter. 
Till företaget söker vi nu fler brandskyddsmontörer. 

Vi söker dig som önskar ett ansvarsfullt arbete med högt tempo och eget ansvar. Då vi 
ständigt arbetar med att öka jämställdheten på företaget, ser vi gärna både kvinnliga och 
manliga sökande. Då vissa av våra uppdragsgivare kräver säkerhetskontroll, kommer vi att 
efterfråga utdrag ur brottsregister. 

Arbetsbeskrivning 
I denna tjänst kommer du att arbeta som brandskyddsmontör och ingå i ett glatt gäng. 
Du kommer att arbeta med brandskydd gentemot byggföretagen och entreprenadbolagen. 
Ditt ansvar blir att begränsa brandspridning i offentlig miljö, dvs nya och befintliga 
byggnader. Vår största marknad är Storstockholm men vi utför även arbeten i andra delar av 
landet. Ett visst resande i arbetet förekommer, så körkort är ett krav. I arbetsuppgifterna 
ingår bland annat följande: 

 Brandskyddsarbete med våra egna produkter 

 Brand och ljudtätning 

 Isolering och brandskyddsmålning av bärande bygg konstruktioner 

 Sammanställning av viss dokumentation, tex egenkontroller samt följesedlar 

Kvalifikationer & Erfarenhet 

 Gymnasieutbildning 3 år 

 Arbetslivserfarenhet inom bygg är ett krav 

 Arbetslivserfarenhet enligt ovan arbetsbeskrivning är en fördel 

 Ett krav är att du kan kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska, då vi 
arbetar med brandsäkerhet 

 Datorvana 

 B-Körkort 

Personliga egenskaper 
Som person är du social, kvalitetsmedveten samt relativt självgående. 

Ansökan 
Låter tjänsten intressant är ni välkommen att skicka in din ansökan till, Helén Ljungmark. 

helen.ljungmark@tbt.se 
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