
Björnhammarvarvet AB
Huvudsakliga arbetsuppgifter:

• Arbeta med service, felsökningar, reparationer av båtar och motorer
• I huvudsak Yamaha och Volvo Penta motorer

Vi söker dig som:

• Har marinteknisk utbildning eller annan relevant utbildning
• Erfarenhet av Volvo Penta eller Yamaha är meriterande
• Har vana att jobba såväl självständigt som i team
• Är nogrann, systematisk och bra på att samarbeta samt lösa problem
• Kan hantera svenska och engelska i tal och skrift samt datavana

Vi erbjuder rätt person:

• Möjlighet för dig att vidareutveckla dina kunskaper inom marinbranschen, 
främst inom Volvo Penta och Yamaha

• Stimulerande arbetsplats med härliga kollegor och bra gemenskap
• Kollektivavtal samt sjukvård och friskvård

Urval och intervjuer sker löpande, så tveka inte att höra av dig.
Personligt brev och CV skickas till info@bjornhammarvarvet.se

mailto:info@bjornhammarvarvet.se


Björnhammarvarvet AB
Björnhammarvarvet AB, i Stockholms skärgård mellan Vaxholm och Åkersberga strax norr om 
Stockholm, är ett fullservicevarv för fritidsbåtar, grundat 1937.

Vi har stor erfarenhet av reparationer och installationer med egen plastverkstad och eget snickeri. 
Volvo Penta har vi jobbat med sedan vi blev auktoriserade på 60-talet. Under den tiden har många 
nöjda båtägare lämnat våra bryggor med reparerade eller nya motorer.

Vi är även auktoriserade för Yamaha utombordare och vattenskotrar.

Vi har nyförsäljning av Volvo Penta och Yamahamotorer samt Yamaha vattenskotrar.
I vår butik hittar du reservdelar till Volvo Penta och Yamaha. Här finns också tillbehör, 
navigationsutrustning från Garmin och en hel del annat som du som båtägare kan tänkas behöva.

Vi sliptar båtar upp till c:a 12 ton och har c:a 175 bryggplatser och c:a 375 vinterplatser på land. Vi 
är ett team på 16 personer i dagsläget som ser till att våra kunder får ett problemfritt båtägande. 
Varmt välkommen till oss på Björnhammarvarvet!
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