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Ledig tjänst: Montage & Glas montör  

DFF Aluminium är en helhetsleverantör av Dörrar, Fönster, Fasader och specialarbeten som 

helglasfasader och inredning.  Vi tillför ett värde till våra kunder genom engagemang, personliga 

relationer och en positiv anda. ”Allt går att lösa” 

 

Beskrivning av tjänsten 

Som montör hos oss är du ute på fältet och monterar dörrar, fönster, helglasfasader och 

specialarbeten som spegelväggar, spegelpelare. Service är en stor del av vår vardag, där vi hjälper 

våra kunder med justering av dörrar, läckage av glasfasad eller glastak och plåtarbeten.  

Du, tillsammans med en kollega ansvarar för er gemensamma servicebil, där ni har de material och 

verktyg som ni dagligen behöver. Du, tillsammans med dina kollegor, förbereder montagearbeten 

som skall utföras, lastar bilar och  monterar allt på plats. Rivningsarbeten förekommer på en del 

arbeten.  

Idag använder vi oss av Schüco som systemleverantör av aluminium och stål.  

 

Vem är du? 

Vi söker dig som är en positiv och lösningsorienterad person. Att ta eget ansvar för dig är en 

självklarhet och att du är en lagspelare. Du har vana av liknande montagearbeten och behärskar 

svenska i tal och skrift. Vi ser dessutom att du har: 

 Minst 2 år i branschen 

 B-Körkort  

För att trivas hos oss bör du vara en god lagspelare med egen drivkraft. 

 

Vi erbjuder dig 

En trygg och rolig vardag där det för rätt person, finns stora möjligheter för att växa och utvecklas.  

Du får löpande utbildning inom de områden som du behöver för att bli en bra montör, som arbetar 

säkert. Vi har ett stort kundfokus och i allt vi gör utgår vi ifrån: Positivitet, engagemang, ansvar och 

glädje.  
 

Tillträde: Enligt ö.k 

Anställning: Tillsvidare 

Lön: Fast månadslön  

Arbetstid: Heltid måndag – torsdag 0600-1500  

fredag 0600-1300 

Ansökan: Mailas till emelie@dff.se 

Kontaktperson för övriga frågor: Montageledare Kent Svahn:  kent@dff.se  070 420 03 95 
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