
 

 

Maskinring Z Ek. För. (MRZ) är inne i en spännande utvecklings- och tillväxtfas och 
söker därför en ny medarbetare. 
 
Är du vår nya medarbetare? 
Tillsammans med dina kollegor vårdar och utvecklar du affärer och skapar bra relationer med såväl 
våra kunder som medlemmar. Vi erbjuder flexibla lösningar inom främst Jord & Skog och 
Entreprenad och du kommer kunna erbjuda mångsidiga entreprenörer med ett stort urval av 
moderna maskiner och kompetenser för många olika typer av uppdrag.  
Då vi är en ekonomisk förening kommer du att ha dagliga kontakter med medlemmar och kommer 
snabbt in i gemenskapen. Rollen är en delad affärsområdesansvarig/administrativ tjänst med mycket 
variation och spännande utmaningar och vi vågar lova många intressanta möten. I rollen ingår sälj-, 
avtals- och offertarbete samt fakturering.  
Du kommer få en gedigen introduktion och kunna växa in i rollen som formas utifrån din vilja och 
kompetens.  
I Sveriges Maskinringar finns det ett nätverk av kompetenser och kontakter till din hjälp. MRZ med 
kontor i Östersund har ca 170 medlemsföretag och är en av 14 maskinringar i Sverige. 

 
Vem är Du? 
För att snabbt komma in i jobbet får du gärna ha erfarenhet från entreprenad- och/eller 
jordbruksbranschen. Meriterande är erfarenheter av liknande arbetsuppgifter och ett sälj- och 
affärsinriktat tankesätt. Har du erfarenhet av offentlig upphandling, LOU ser vi det som meriterande. 
I rollen krävs att du har ordning och reda då vi förvaltar affärer, kundrelationer och pengar för våra 
medlemmars räkning.   
Vi tror du kommer trivas bra hos oss om du är en ödmjuk, prestigelös, entusiasmerande person med 
god kommunikations- och samarbetsförmåga.  
Du  tycker det är kul med nya affärer och många kontakter. Vi vill att du kan uttrycka dig väl på 
svenska i tal och skrift.  
Tjänsten är en tills vidare tjänst med upp  till 100 % tjänstgöringsgrad. Vi har kollektivavtal med 
Unionen, friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring. 
 

Maskinring Z Ekonomisk Förening, MRZ 
Maskinringens främsta syfte är att förbättra lönsamheten hos både köpare och säljare. Maskinringen 
är bland annat en stor aktör inom de gröna näringarna och vi ger livskraft åt Sveriges landsbygd men 
vi är även verksamma bland annat inom snöröjning, fiberutbyggnad, fastighetsförvaltning, mark och 
anläggningsarbeten för såväl privata som offentliga kunder. 
För våra medlemmar skapar vi medlemsnytta genom affärer, utbildningar, rabattavtal och 
faktureringstjänster. 
Vill du veta mer om MRZ, gå in på www.mrz.se 

 
Frågor om tjänsten kan göras till  
Mikael Holmström 070-662 11 25 Verksamhetschef  
Lena Kristoffersson 070-662 85 84 Verksamhetsledare 
Fredrik Berggren 070-109 35 67 (föreningens ordförande) 

 
Välkommen med din ansökan! Utvärdering och intervjuer görs löpande och 
tjänsten tillsätts så snart som möjligt. 
Maskinring Z ekonomisk förening 
Hagvägen 10 A 
831 48 Östersund 
eller mikael.holmstrom@mrz.se 


