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Essde Teknik AB söker finmekaniker/instrumentmakare
Om jobbet
Är du redo för en ny utmaning? Hos oss får du möjligheten att vara en nyckelperson i arbetet inom
finmekanik och tillverkning!
Essde Teknik AB har en spännande tid framför sig - därför söker vi nu en
finmekaniker/instrumentmakare. Du kommer att arbeta med diverse finmekanikarbete och
experimentarbeten samt ha ett helhetsansvar för tillverkningen av de komponenter du tillverkar.
Utöver tillverkning kommer du även arbeta med den dagliga driften, vilket kräver en god
allroundförmåga.
Vem är du?
Är du redo att gå vidare mot nya utmaningar? Då tror vi att du kan passa hos oss! Erfarenhetsmässigt
stämmer du in på följande beskrivning:
ü Erfarenhet av industriell tillverkning.
ü Du har en lämplig teknisk utbildning i botten och ett stort intresse för teknik och utveckling.
ü Förutom goda teoretiska och praktiska kunskaper värdesätter vi att våra medarbetare är
kreativa, självgående samt har en väl utvecklad känsla för kvalitet.
ü Kunna läsa och utvärdera ritningar.
ü Behärskar svenska bra i såväl tal som skrift.
Vi tycker det är viktigt att du trivs och har roligt på jobbet och därför lägger vi stor vikt vid dina
personliga egenskaper. För att trivas i rollen tror vi att du är målmedveten, resultatinriktad och har
en positiv inställning. Du är flexibel och har förmågan att arbeta med flera problemställningar
samtidigt. Vi söker dig som är intresserad av att själv utvecklas och att vara med och utveckla samt
förstärka vår position som ett högt ansett teknikföretag med kvalitet som varumärke.
Om företaget
Essde Teknik AB är ett företag specialiserat på prototyper och tillverkning av mindre serier. Den
större delen av verksamheten består av skärande bearbetning med framförallt utvecklingsföretag
inom bioteknik, medicinteknik, telecom och rymdteknik som kunder.
Varaktighet: Provanställning i 6 månader, därefter tillsvidareanställning
Arbetstid: Heltid
Lön: Månadslön enl. ök.
Är du intresserad och vill veta mer om oss?
Kontakta Niklas Dackborn 018-12 84 03
niklas@essde.se
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