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Fallskyddsinstruktör hos Crux, Uppsala 
Crux är ett av Sveriges ledande fallskyddsföretag och har bedrivit verksamheten sedan 1987. Vårt 
kontor ligger i Uppsala men vi bedriver utbildning i hela landet. Vår huvudverksamhet är utbildning 
av personer som utför arbeten i miljöer med risk för fall och i slutna utrymmen. Utöver en bred 
utbildningsverksamhet bedriver vi försäljning av fallskyddsutrustning, både genom egen butik och via 
webbshop.  
Marknaden är väldigt expansiv och vi är därför i behov av att stärka instruktörskapaciteten. I rollen 
som instruktör hjälper du våra kunder med kunskaper och färdigheter gällande arbete på höjd och i 
slutna utrymmen. Eftersom våra kunder återfinns i en mängd olika branscher ställs du ofta inför nya 
situationer där du måste visa anpassningsförmåga.   
 
Arbetsuppgifter: 

• genomföra utbildningar 

• följa upp kunder som genomfört utbildning 

• genomföra kontroller av fallskyddsutrustning 

• delta i säljarbetet 

• genomföra kundbesök och mindre riskinventeringar 

Kvalifikationer: 
Arbetet består främst av utbildningsverksamhet där du som instruktör ska förmedla livsviktiga 
kunskaper och färdigheter. Det ställer stora krav på din pedagogiska förmåga och vi ser helst att du 
har flerårig erfarenhet av utbildning, både teoretisk och praktisk. 
Erfarenhet av fallskydd och reparbete är meriterande men inte avgörande. Utbildningarna sker över 
hela Sveriges yta så en hel del resor förekommer.  
 
Egenskaper: 
Vi söker en lagarbetare som ser gruppens mål framför sitt eget. Du gillar att utbilda och se andra växa 
med nyvunna kunskaper och färdigheter. Eftersom vi är ett mindre företag är det viktigt att du trivs 
med en bred roll där du får vara med och påverka i stor utsträckning. Du kommer inledningsvis att 
utbildas internt inom de olika områden vi arbetar med, men det är en stor fördel om du har ett högt 
säkerhetstänkande, är praktiskt lagd och inte rädd för att ”ta i” när det behövs. 
 
Vi önskar också att du är:  

• lojal och ärlig 

• utåtriktad och nyfiken 

• motiverad och engagerad 

• ansvarstagande 

Urval: 
Den personliga lämpligheten är avgörande vid tillsättningen av denna tjänst. Vi söker en social 
lagspelare som alltid lyckas kombinera en hög aktivitetsnivå med att ha roligt tillsammans med 
kollegorna.  
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Anställningsvillkor: 
Tillträde:   Efter överenskommelse 
Typ av anställning: Tillsvidareanställning, heltid 
Lön:  Efter överenskommelse 
Placering:  Uppsala 
 
Ytterligare information om tjänsten lämnas av VD, Björn Holmstedt 0735-44 03 76 
 
 
Ansökan innehållande CV och en kortare beskrivning av vem du är skickas till:  
rekrytering@crux.se senast den 2018-10-14.  
 
Vi går igenom ansökningarna kontinuerligt och kan komma att kalla till intervju före sista 
ansökningsdagen, så skicka gärna in din ansökan snarast.  
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