Robert, en förändringspositiv kyltekniker
berättar om hur det är att arbeta på KylKontroll och hur
företaget är som arbetsgivare.

Det tänkta yrket ute till sjöss tog en helt ny vändning när
Robert bestämde sig för att bli kyltekniker. Och 2013
hamnade han hos KylKontroll. Ett företag med högt i
tak, fokus på relationsbyggande och en yrkesroll som
ger honom både utmaningar och glädje i livet.
- Jag har aldrig ångrat valet att bli kyltekniker, berättar
Robert. Varje dag får jag anta nya utmaningar, utvecklas
och jag omringas av fina kollegor. Ingen dag är den
andra lik och för att kunna anta olika jobb hos våra
kunder, är det viktigt att vara lösningsorienterad och
nyfiken på att utveckla sig. För fullärda kyltekniker
kommer aldrig att finnas, skrattar Robert. Kyla är ett
otroligt brett ämne och jag är så tacksam att ha
kompetenta kollegor runt omkring mig som alltid ställer
upp om det uppstår frågor eller funderingar.
Familj och säkerhet före allt
För Robert är det viktigt att arbeta för en arbetsgivare
som både är ödmjuk och har respekt gentemot medarbetare, kunder och familj.
-Som kyltekniker är säkerheten A och O och där
behöver vi i vårt yrke ha någon som förstår och backar
oss fullt ut när det krävs. Känner jag mig det minsta
osäker så vet jag att KylKontroll står bakom mig och det
känns tryggt att veta, då jobbet innebär mycket
självständigt arbete och att fatta egna beslut, berättar
Robert.
Robert tycker det är bra att KylKontroll även ser hans
familj bakom honom som person.
-Mår man bra hemma, mår man också bra på jobbet,
säger Robert. Och det är vi alla måna om på KylKontroll,
speciellt de i ledningen och ägarna i företaget.
Familjen är alltid fokus och de vill att vi ska ha det bra
även efter arbetstid. De värnar om att ha kvar oss
långsiktigt och om gruppens dynamik. Trots att vi som
kyltekniker jobbar mycket självständigt har vi en stab

med härliga personligheter, där närhet till hjälp finns
och en öppenhet gentemot varandra. Varje dag är
utan prestige och vi löser problem tillsammans.
Positiv till vidareutbildning
Robert har alltid varit positiv till förändringar och trivs
när det är fart och fläkt samt att jobbet är utmanande.
Det ger honom energi till att aldrig vilja stanna i sin
egen utveckling och hungrar därför efter mer för att
bredda sina redan omfångsrika kunskaper.
-Som kyltekniker bevakar man kylprocesser,
manövrerar olika maskiner, byter filter, reparerar och
sköter underhåll. Det är många bitar att hålla koll på
och det är fördelen med yrket. Vår yrkesroll innefattar
ett bredare spektrum nu än tidigare och idag behöver
man ha kunskap om alla bitar för att känna sig trygg
på marknaden och ta rätt beslut. KylKontroll sporrar
oss alltid att fördjupa våra kunskaper och finns
intresset kan man skapa sig en riktigt bra grund för att
bli en erfaren kyltekniker.
Ett enat företag i alla väder
För Robert finns stolthet över att jobba på KylKontroll
och en trygghet i att det finns en transparens
gentemot kunder och kollegor.
-Vi är väldigt noga med att göra rätt gentemot kunder
och att vara tydliga med vårt arbete. Vi har enkelt till
snabba beslut. Vi är ett enat företag och det är vi måna
om att fortsätta att vara. Alla är vi medarbetare oavsett
om man är ägare eller tekniker. Vi hjälps åt att driva
företaget framåt. Nya tillskott välkomnas varmt och
innan vi släpper ut dem på marknaden ser vi till att de
har de kunskaper som för behövs för att klara av sitt
jobb med bravur, avslutar Robert.

