
DET GÅR BRA NU...

...DÄRFÖR BEHÖVER VI BLI FLER

Guld och gröna skogar är en del av Constant 
Cleans verksamhet. Effektiva och väl fungerande 
biltvättanläggningar ger både lönsamhet till kun-
derna och stora miljövinster. Vi ser det som ett av 
våra viktigaste updrag att få ännu fler av Sveriges 
bilägare medvetna om nyttan av att tvätta sina 
bilar på en biltvätt där spillvattnet renas och inte 
rinner direkt ut i grundvattnet. Efter 30 år i 

branschen kan vi det här med biltvätt och sköter
hela kedjan från försäljning, projektering och
montage till service och utbildning av personal
ute på stationerna. I sortimentet finns rollover-
tvättar, tvättbanor och tvätta-själv-anläggningar
från Christ, samt kringutrustning från Mosmatic
och Cat. Plus egentillverkade enheter från de
egna utvecklings- och produktionsavdelningarna,
som rycker in när speciallösningar krävs.

Och ja, vi gillar bilar. 
Bilar, motorer och motorsport ligger oss varmt
om hjärtat. Förutom våra snygga vita firmabilar
kör många i personalen omkring med diverse

intressanta fordon. Vi har också ett antal spons- 
ringssamarbeten inom detta område. Ett av  
de äldsta är med Fast Freddy Fagerström,  
mannen som kör världens snabbaste pickup.  
Vi förväntar oss stordåd av Fredde i sommar och 
kommer vara på plats runt dragstripparna. Du 
kan också hitta vår logotype inom rally, racing 
och roadracing.

Vi söker fler 
servicetekniker i mellersta 

och södra Sverige

Som tekniker hos oss 
behöver du vara 
händig, på riktigt. Inte 
som mysfarbröderna 
på TV. El, mekanik 
och vvs jobbar vi 
dagligen med under 
montagen, därför

behöver du ha vana av att hantera verktyg av de 
flesta typer. Vi har inga behörighetskrav utan ser 
mer till helheten.

Vi arbetar som ett team 
i mycket högt tempo, 
du bör vara kapabel till 
långa dagar och många 
bollar i luften. Du skall 
också vara händig och 
kunna lösa tekniska 
och praktiska problem 
ute på fältet.

Vi erbjuder dig ett
stimulerande och
fritt arbete på ett
litet, effektivt och
välmående företag.
Vi tror på rak kom-
munikation och vill
ge våra anställda

möjlighet att utvecklas och hela tiden öka sin
kompetens inom sina specialområden.

Våra kunder och samarbetspartners brukar 
beskriva oss som ett professionellt och trevligt 
gäng med mycket fa-
miljekänsla. Vi är 45
personer verksamma
inom administration,
företagsledning,
service, distribu-
tion och försäljning
samt tillverkning och
montering. Förutom
Stockholm och Mälardalen har vi också represen 
tation i norra, mellersta och södra Sverige för att 
kunna ge bästa möjliga tänkbara service med

kort varsel. Utanför kontorstid har vi också jour-
verksamhet för att kunna avhjälpa akuta fel. För
att få en inblick i jobbet som servicetekniker kan 
du gå in och läsa på vår webbplats under fliken 
nyheter (www.constantclean.se/
category/nyheter/). Här har vi samlat ett antal

berättelser om mon-
tageteamets öden
och äventyr, i både
med- och motgång...

Välkommen med din
ansökan. Är det inget

för dig får du gärna tipsa någon kompis som du
tycker passar för jobbet. Maila vår servicechef
Mattias: mattias.olsson@constantclean.se eller
ring honom på telefon 020-BILTVÄTT.

Statusuppdatering V45-46

OKQ8 Umeå Kronoskogen:

Hela anläggningen är för vår del testad och driftsatt, stationen är öppen och det rullar på. Tyvärr har 
man lite problem med terminalen till tvätten, de enda program som kan säljas med säkerhet är Ren 
och Renare. Vi hoppas att man från terminal-levarantörens sida kan lösa detta så snart som möjligt
då vi har kämpat hårt för att överlämna en anläggning i toppklass och montörerna får en lite moloken
uppsyn när allting inte riktigt blir som man tänkt sig

OKQ8 Umeå Mineralvägen:

Tredje maskinen levererad till OKQ8 Västerbotten, ett erkännande för konceptet som vi är så stolta 
över att få representera. En enkelmaskin och ett Gizmo hade tidigare vecka installerats så långt att vi
kunde dra ner lite på personalstyrkan. Montageräven Robban och biltvättsbranschens ”old man”
Jansson gavs förtroendet att slutföra montaget. Efter några dagars arbete så kunde montörerna slå 
igång maskinen och börja provtvätta. Som så många gånger tidigare behövdes inget annat än
platsspecifika konfigurationer och lite smärre justeringar så kunde man efter ett betryggande antal
provtättar och en grundlig utbildning av personalen släppa maskinen till stationen.

1. En glad montör i ett hål i marken
2. Robban har av misstag fått igång någon kamera-inställning som visar sig bli ganska lyckad.
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