
 

FROM A SKETCH ON A NAPKIN TO TRANSFORMING THE OUTBOARD MARKET 

At OXE Marine we are driven by the ambition to transform the outboard motor; impacting the journey towards a more 

sustainable and ecologically positive marine environment. It all started with an idea, a sketch on a napkin. It continued with a 

great drive of knowledge, passion and will, to create durable, safe and reliable products. 

Sweden-based OXE Marine was founded in 2012 with the ambition to create the world’s first high-performance diesel outboard 

developed primarily for commercial use. We are driven by a passion to develop, improve, keep building and finalized our first 

diesel outboard, the OXE Diesel, in the spring of 2014. Today, we are a growing company with products available on different 

markets, with the ambition to keep growing to provide commercial marine solutions that are safer for people and our planet. 

 

Field Quality Technician  
 

Till vår eftermarknadsavdelning söker vi dig som kan identifiera och lösa de tekniska problem som våra kunder 

möter. Du kommer bli en del av ett motiverat team som levererar service och support till våra kunder samt bistå 

med teknisk expertis.  

 
Rollen innebär bland annat att:  

 
• Aktivt hjälpa våra distributörer att bygga upp ett servicenätverk i respektive region.  

• Aktivt utveckla serviceförmågan hos våra distributörer genom utbildning och support. 

• Bistå med expertkunskap till våra kunder för att lösa svåra problem.  

• Utföra servicearbete på plats – vilket medför resor både nationellt och internationellt.   

• Medverka i framtagningen av tekniskt servicematerial.  

 
För rollen krävs att du har:  

 

• Teknisk utbildning och god teknisk kunskap. 

• Arbetslivserfarenhet av liknande roll, lämpligen från marinindustrin eller fordonsindustrin.  

• Positiv och lösningsorienterad. 

• Erfarenhet av kundservice/ support och att bygga kundrelationer.  

• Förmåga att samarbeta med övriga delar av organisationen.  

• Erfarenhet av att arbeta i affärssystem; på OXE Marine används monitor.  

 
Vad kan vi erbjuda dig? 
 
OXE Marine erbjuder rätt person en spännande resa i ett ungt och hungrigt företag. På OXE Marine välkomnas du 
av kunniga kollegor i en kreativ miljö. Du får möjlighet att arbeta i ett ambitiöst företag med ett starkt varumärke 
och en innovativ och revolutionerande produktportfölj. För rätt person finns möjlighet att utvecklas i rollen och 
inom företaget. 

 
Ansökan  
 
Vänligen skicka in din ansökan senast den 20 juni.  Ansökan skickas till jobs@oxemarine.com , ange Field Quality 
Technician i ämnet. Urval kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. För 
mer information om tjänsten, kontakta Aftersales & Service Director Mikael Bornandersson, telefonnummer 070-
249 58 30.  
 

OXE Marine has transformed the outboard motor, a new segment in the marine industry is filled, while impacting the journey 

towards a more sustainable and ecologically positive marine environment, without compromising on reliability, endurance, 

power, and control. The OXE Diesel outboard is built with commercial users in mind, for those who require high durability, units 

that are easy to service and require minimal maintenance yet provide maximal range.  
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