Produktionstekniker till Stans & Press i Vilshult
Stans & Press i Olofström AB tillverkar plåtkomponenter för industrin och har flera av landets
ledande företag som kunder. Vi är idag ca 60 anställda. Företaget ingår i Teqnion AB som är en
snabbt växande företagsgrupp med 15 självständiga dotterbolag.
Vi söker nu en produktionstekniker med placering vid vår fabriksenhet i Vilshult.
OM TJÄNSTEN
Du kommer att tillhöra produktion som behöver förstärka resurserna med en produktionstekniker.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär:


Ansvar för produktionstekniskt arbete i nya projekt innan övergång sker till löpande
produktion, vilket bl.a. innefattar samordning med beredning, planering och produktion
samt medverkan vid riskbedömningar.



Utarbetande av kontroll- och operatörsinstruktioner.



Ansvar för produktionstekniskt arbete i löpande produktion, vilket innebär utveckling och
rationalisering av produktionsprocesser och utrustning.



Ansvar för reklamationshantering av externa reklamationer.



Ansvar för att ta fram underlag/statistik till mätetal och mål inom området.

DIN BAKGRUND
Du som söker ska ha flerårig erfarenhet av produktionstekniskt arbete från fordonsindustrin och
av projektledning tillsammans med teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning och
erfarenhet.
Du behöver ha goda kunskaper i ritningsläsning, produktionsekonomi samt i kvalitetsstandarden
IATF och vad gäller den senare särskilt goda kunskaper i Cooretools som APQP, PPAP, MSA
och FMEA.
Du behöver vidare ha goda datorkunskaper inom Office-paketet och av affärssystem och CADprogram samt behärska svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har kunskaper i affärssystemet Monitor.
Som person är du tekniskt intresserad, drivande, problemlösningsorienterad och har en vilja till
ständiga förbättringar. Du bör därutöver vara strukturerad och noggrann samt ha god
samarbetsförmåga.
INFORMATION
Tjänsten är tillsvidare med tillträde snarast enligt överenskommelse.
Arbetstiden är dagtid.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Produktionschef Sasa Radojicic på tfn 0454-77 24 30 eller e-post Sasa. Radojicic@stanspress.se
ANSÖKAN
Din ansökan sänder du senast den 16 november till:
Stans & Press i Olofström AB
Stålvägen 1
293 95 Vilshult
eller via e-mail: Helen.Lundqvist@stanspress.se

