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Servicetekniker sökes 

Vill du vara med och bistå svensk forskarelit? 

 

Kovalent AB är en framgångsrik distributör av avancerad laboratorieutrustning. Företaget 

startades 1992 av Jan Brattberg och Mats Grapne Våra huvudområden är utrustning för 

provberedning och analys.  Teknikerna vi arbetar med är GC (gaskromatografi), GC/MS 

(gaskromatografi/masspektrometri), provberedning – syra uppslutning, inaskning, extraktion, 

syntes, fastfasextraktion samt indunstning. Vi har lång erfarenhet av HPLC och representerar 

nu den japanska tillverkaren Jasco.  Från denna leverantör kan vi leverera det mesta inom 

HPLC, spektroskopi, SFC och SFE. Tillsammans med dotterbolaget Skandinaviska Genetec 

AB representerar vi en rad världsledande instrument- och tillbehörsföretag 

 

Kovalent är ett företag i utvecklingens framkant där vi bistått, utbildat och givit support till 

Sveriges forskarelit. Kovalent säljer analysinstrument som är viktiga för forsknings- och 

utvecklingsarbetet på våra företag och universitet. Där säkerställer vi bl.a. analysernas kvalitet 

och riktighet. Allt har en gemensam nämnare i rätt utrustning, kompetens och upparbetad 

tillit.    

 

Tillsammans med vårt högt motiverade team erbjuder vi en tjänst som utvecklar och 

stimulerar. Arbetet för våra kunder utgör en viktig del i deras liv och därför söker vi en person 

som har samma inställning till sitt yrke. Att vara professionell för oss är att alltid ha goda 

avsikter. Ta nu vara på möjligheten och låt oss tillsammans, gemensamt med våra kunder 

lyfta ambitionen ett snäpp till 

. 

En av företagets hörnstenar är den personliga kontakten, vi bygger långsiktiga och nära 

kontakter med våra kunder för att kunna ge bästa möjliga support. I vår organisations DNA 

finns viljan att bistå och erbjuda rätt instrumentering och lösningar för våra kunder. 

 

• Är du nyfiken på hur saker fungerar? 

• Vetgirig och längtar efter utmaningar? 

• Brinner du för att förklara och dela med dig av dina kunskaper? 

• Ser du möjligheter och lösningar? 

• Mår du bra av att ta ansvar? 

• Tycker om att ge kunden en bra dag? 

Om ja på frågorna ovan, då är Kovalent den rätta miljön för dig att utvecklas vidare i ditt 

affärsmannaskap. Som ett framtida steg finns det även möjlighet att utvecklas inom 

försäljning. 
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Vi söker en person som har en passande inställning och attityd till att lösa uppgiften på det 

sätt som vi anser optimalt. Då vår mission är ”Harmoni mellan Människa och Teknik” 

ställer vi stor vikt vid de mellanmänskliga relationerna såväl externt som internt. Våra 

leverantörer bygger världsledande kemiskanalytiska instrument och vi ser oss själva som 

interfacet mellan utrustningen och kunden.  

Arbetsuppgifterna består av: 

• Installationer och driftsättning av instrument 

• Utbildning av operatörer i handhavande och underhåll 

• Felsökning och avhjälpande av instrumentfel 

• Förebyggande underhåll och valideringar 

• Support och partnerskap med kund 

Om du känner kittling och passion för att få arbeta med det absolut senaste inom elektronik, 

mekanik, optik, IT etc., så kan denna tjänst vara ditt nästa steg i din utveckling. 

Vi tror att du är högskoleingenjör inom elektronik, mekanik eller något motsvarande.  

Resor förekommer primärt inom Sverige, men även i Europa och USA för utbildning. 

Körkort B är ett krav och vi erbjuder tjänstebil. 

Välkommen med din ansökan till kovalent@kovalent.se.  
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