
 

 

Quadient (former Neopost) is an integrated provider of innovative software and hardware solutions to 
better and seamlessly connect our customers to their customers, physically and digitally.  
We guide and support organizations in how they send and receive business communications and 
goods, helping them better connect with their business environment through software and hardware 
solutions. 
We are committed to offering our employees an attractive workplace where they are encouraged to 
take initiatives and work together in order to support our mission of building sustainable growth for all 
internal and external stakeholders.  
 
1 billion euro’s in sales  
With products and services marketed in 90 countries and subsidiaries in 29 countries. Quadient is Number 1in 
Europe and number 2 in the world in mailroom solutions. Quadient consists of 5 900 employees around the 
world, 1200 sales representatives and 300 R&D engineers. 
 
Quadient  
Quadient är ett företag i den franska börsnoterade koncernen. Quadient Sverige har 54 medarbetare. 
Huvudkontoret ligger i Solna men vi har även kontor i Göteborg och Malmö.  
 
 

  
       

Vi söker nu en ny kollega till vår serviceavdelning på Quadient (fd Neopost) i Solna: 

Senior Field Service Engineer – PRO/Graphic      
 

Är du en fälttekniker som vill bli en del av vårt vassa serviceteam? 

Då vill vi erbjuda dig ett utmanade och spännande arbete på en arbetsplats bestående 
av medarbetare med djup teknisk kunskap, engagemang och driv. På Neopost arbetar 
våra olika avdelningar nära varandra för att skapa maximal kundnöjdhet. 
 
På vår serviceavdelning kommer du att arbeta med att serva och underhålla våra 
kunders utrustning inom grafisk efterbehandling från ett antal välkända leverantörer 
såsom Duplo, Multigraf, Hunkeler, Mohr, Ideal och GMP med flera. Du kommer att ingå i 
ett team med tekniska specialister samt duktiga säljare och därmed vara med och 



 

utveckla våra kunder. Du får ett stort eget ansvar men har även uppbackning av hela det 
svenska serviceteamet. 

Ansvarsområden: 

• Att planera och utföra underhållsservice  
• Att agera på akuta fel hos och för våra kunder 
• Att Planera och genomför installation och utbildning på vår utrustning 
• Avrapportering av all servicerelaterad aktivitet i vårt affärssystem 
• Att teckna serviceavtal med våra befintliga kunder i samband med underhåll   
• Att generera affärsmöjligheter till säljavdelningen där behov finns hos våra 

kunder  

Personlig profil: 

Vi söker dig som har flera års erfarenhet av arbetet som fälttekniker på grafiska 
lösningar alternativt inom copy-print branschen. Du uppskattar en aktiv arbetsdag med 
hög grad av problemlösning där du interagerar med och besöker kunder kontinuerligt. Vi 
värdesätter ett kommersiellt tänk där du har förmågan att utveckla våra 
serviceåtaganden hos så väl befintliga som nya kunder. 
 
Som person är du utåtriktad, positiv och har lätt för att skapa goda relationer. Du är en 
ansvarsfull lagspelare som vill bidra till att skapa en god arbetsmiljö omkring dig. Du har 
en god teknisk kunskap inom det grafiska segmentet alternativt från en närliggande 
bransch. Vi ser gärna att du är nyfken och har erfarenhet av mjukvarusupport och dess 
samverkan med hårdvara. Svenska i tal och skrift är ett krav.  

Vi erbjuder:  

Du kommer att ha stora möjligheter till att utvecklas i en framgångsrik verksamhet och 
du får stort inflytande på din personliga framgång. Hos Quadient Sverige sätter vi ett 
högt pris på att utföra vårt arbete professionellt och vi bemöter våra kunder med en bra 
service och support. Du blir en del av ett kompetent team och vi kommer att sörja för att 
du får en grundlig introduktion och upplärning av våra specifika lösningar och produkter. 
Du kommer utgå från våra fina lokaler i Solna, Stockholm.  

Utöver en fast månadslön erbjuder vi tjänstebil, dator och telefon samt en 
konkurrenskraftig pensionsplan. Quadients HR strategi är att uppfattas som en utmärkt 
arbetsgivare där vi bland annat har förmåner och roliga aktiviteter för alla anställda.  

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta; Mattias Röing, 
Rekryteringsansvarig: 073 521 63 97 / m.roing@neopost.se     

Vänligen skicka din ansökan till career@neopost.se märkt ”Senior Field Service 

Engineer” snarast möjligt. Vi kallar till intervjuer löpande.   
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