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En kort Företagspresentation 
 
Liljenbergs AB är ett familjeföretag i tredje generation. 
 
Företaget flyttade för 20 år sedan från Åkaregatan nära Björksäter till nuvarande plats vid 
Bäckhagsvägen 15 i Hässleholm. 
 
För ett par år sedan ändrades namnet från Elektroverkstaden AB till Liljenbergs AB, detta för 
att stärka vår position inom försäljningen. 
 
 
Vi lagerhåller transmissionsprodukter, växlar, kullager, elkomponenter, maskiner samt 
industriförnödenheter, för att kunna erbjuda våra kunder snabb service. 
 
 
 
2009 byggdes firman ut. Golvytan fördubblades, till cirka 1 500 kvadratmeter. Då hade 
utbyggnader redan gjorts både 1994 och 2002. 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Liljenbergs AB är ett gammalt anrikt familjeföretag som varit verksamt i Hässleholm sedan 
1936 och har kunder både lokalt och över hela landet.  
 
Företaget servar industri och lantbruk med elverk, svetsar, elmotorer, växlar, verktyg, pumpar 
mm, samt med reparationer och reservdelar. Har egen butik och serviceverkstad 
 
Den röda tråden i vår verksamhet är att kunden ska ha det lätt, kontakta oss och Vi löser 
problemen. 
 
Vi har fått förtroendet av många kunder att fungera som inköp/logistik-hjälp, vilket innebär 
mindre administration för våra kunder samt stora besparingar i slutänden 
 
 
 
Stefan Liljenberg 
VD. 
 
Tel: 0451-38 18 80 
www.liljenbergs.com 
 
 
 



Vi söker en medarbetare i verkstaden. 
 
Dina arbetsuppgifter 
* Felsökning och reparationer av maskiner, svetsar, kompressorer, pumpar och elutrustningar. 
* Mekaniska jobb såsom lagerbyte i motorer, växlar samt pumpar. 
* Felsökning, reparation samt om/nybyggnader av elutrustningar. 
 
* Arbeta på vår verkstad, men även ute hos våra kunder i den mån som det krävs. 
 
Utbildning/Erfarenhet 
* Ska ha kunskap inom mekaniskt arbete. 
* Lämplig bakgrund är tidigare jobb som industrielektriker. 
  
Krav gällande tjänsten. 

• B-körkort 
• 100% servicetänkande 
• Problemlösare med tekniskt intresse 
• Ska behärska Svenska både i tal och skrift. 
• Glad och trevlig lagspelare 
• Ordning och reda 

 
 
Arbetstider och omfattning 
Tillsvidare 
Heltid 
 
Provanställning kommer att tillämpas. 
 
 
 
 
 
Så ansöker du 
Sista dag att ansöka är: löpande urval sker. 
 
Ansökan kan skickas till e-postadress: stefan@liljenbergs.com eller per brev. 
 
Adress 
Liljenbergs i Hässleholm AB 
Bäckhagsvägen 15 
28133 HÄSSLEHOLM 
 
 
Vid fråga om tjänsten vänligen kontakt Stefan Liljenberg  
Tel: 0451-381880  
E-postadress: stefan@liljenbergs.com 
Hemsida: www.liljenbergs.com 
 


