
 

 

 
 
 
 
DAGSLJUS SÖKER MEDARBETARE TILL GRIPAVDELNINGEN  
 
På Dagsljus Gripavdelning arbetar vi med ett brett sortiment av Grip (Pass) utrustning. Dollies, kranar och 
tillbehör för produktion av spelfilm, TV och reklamfilm. Avdelningen har även ett mycket tätt samarbete med 
kameraavdelningen. Du kommer att ingå i ett erfaret och kunnigt team som dagligen hanterar utrustning och 
ser till att våra kunder får den kunskap och service de behöver. 
 
Som medarbetare på Gripavdelningen ansvarar du bland annat för: 
 

• Hantering av utrustning för in och ut hyror  
• Kundkontakt för in försäljning och hjälpa våra kunder hitta rätt utrustningslösningar 
• Enklare service och reparationer av Grip och kranutrustning samt tillbehör 
• Tjänsten innefattar viss beredskap/jourtjänstgöring 

 
Tjänstens omfattning: 

Tjänsten avser en heltids tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tillträde så snart som möjligt. 
Plats: Högdalen, Stockholm. 
 
Vem söker vi: 

Vi ser att du har god kunskap av Griputrustning samt gärna även av kran och kamera med erfarenhet från 
arbete på inspelningsplats, framförallt i rollen som Gripansvarig / Ass men gärna även som kranoperatör och i 
olika kamerafunktioner såsom C eller B foto. Vi önskar även att du har goda relationer inom vår bransch, 
behärskar svenska och engelska i tal och skrift samt innehar B och C-kort.  
 
Vi ser även gärna att du är: 

• Tekniskt lagd och är teknikintresserad, gillar att hänga med i utvecklingen 
• Serviceinriktad och med gott humör även under stressade förhållanden 
• Är utåtriktad och tycker om att bygga relationer  
• Noggrann och strukturerad 

 
Personliga egenskaper som vi tycker om: 

Positiva, utåtriktade och ansvarstagande människor som vill arbeta tillsammans mot gemensamma mål och ha 
roligt under tiden, har viljan att utvecklas, har hög servicekänsla och sätter kunden i fokus. Individer med 
passion för vår bransch och en vilja att lyckas. Människor som vågar bjuda på sig själva. 
 
Gå gärna in på vår hemsida www.dagsljus.com och läs mer om oss som företag. 
 
Vi ser fram emot att få din ansökan så snart som möjligt, dock senast 11 januari -21.  
 
Skicka personligt brev tillsammans med ditt CV till: rekrytering@dagsljus.com, märk din ansökan med 
”Gripavdelningen”. Varmt välkommen med din ansökan!  
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