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Vi är ett växande snickeriföretag med många spännande jobb framför oss. Därför letar vi efter rätt 
personer som vill följa med i vår resa.   

Vi arbetar med att inreda några av de finaste kontorslokalerna och interiörerna i Sverige. Baserat i Täby, 
ca 1,5 mil utanför Stockholm, har vi en verkstad i toppklass med flera CNC'S, traditionella 
verkstadsmaskiner och en egen lackering. Vi erbjuder för närvarande följande tjänst: 

- Snickare/montör på plats hos kund  

  

Din roll:  

Som Snickare/montör i vårt team, har du erfarenhet och kunskap om montering av skräddarsydda 
snickerier. Exempel på dina arbetsuppgifter är:  

- Läsa och förstå arkitektur- och konstruktionsritningar.  

- Montering och montering av skräddarsydda möbler och snickerier.  

- Interagera med kunder och representera företaget på plats. 

   

Din profil:  

Du är snickare eller montör med erfarenhet av att tillverka eller montera snickerier och möbler.  

Du är ordningsam och planerar dina arbetsuppgifter och dagar. Du är flexibel och strävar efter kvalitet.  

Du talar flytande svenska eller engelska och har goda geografiska kunskaper om Stockholm med 
omnejd.  

Du är lösningsorienterad och serviceinriktad.  

Du har körkort (B). 

Du skulle beskriva dig själv som en positiv person med en kan-göra-attityd som når resultat och tycker 
om att arbeta självständigt som en del av ett bredare team.  

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med bra lön och en varm och välkomnande miljö att arbeta 
i.  

Skåpbil och verktyg tillhandahålls av företaget.  

 

För att se vad vi jobbar med, kolla vår Instagram sida @idedesignsnickeri  

Skicka ditt CV till idedesign@snickeri.net gärna så snart som möjligt, då vi arbetar med löpande urval. 
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We are a growing joinery company with many exciting corporate jobs ahead. Therefore, we are looking 
for the right people to grow our family.   

We work fitting out some of the finest office spaces and interiors in Sweden. Based in Täby 
(15km from Stockholm) we have a top of the range workshop with several CNC’ S, traditional workshop 
machines and our own polishing facilities.  We are currently offering the following position: 

- On site joiner/fitter  

  

Your role:  

As one of our site fitting team you have experience and knowledge fitting bespoke joinery. Examples of 
your tasks include:  

- Reading and understanding architectural and construction drawings.  

- Assembly and fitting bespoke furniture and joinery.   

- interacting with customers and representing the company while on site.   

   

Your Profile:  

You are a carpenter or fitter with experience manufacturing or assembling joinery and furniture. You are 
a tidy worker who plans their tasks and days. You are flexible and strive for quality.   

You speak fluent Swedish or English and have a good geographical knowledge of Stockholm and the 
surrounding areas.  

You are solution orientated and service minded.    

You have a driver´s license (B). 

You would describe yourself as a positive person with a can-do attitude who achieves results and enjoys 
working independently as part of a wider team.  

We offer a permanent, full-time position with good rates of pay and a warm welcoming environment to 
work in.   

Van and tools are provided by the company.   

 

To see what projects we have, check out our Instagram page @idedesignsnickeri  

Send your CV to idedesign@snickeri.net as soon as possible, as we work with ongoing selection. 

 


