Verktygsreparatör/mekaniker till Stans & Press
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 verktygsreparatör/mekaniker till vår fabriksenhet i Vilshult med intresse av att
utveckla arbetet kring förebyggande underhåll.
OM TJÄNSTEN
Du kommer att tillhöra produktionsorganisationen som behöver en ersättare för en medarbetare
som lämnar oss för pension till sommaren.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär:


Underhåll och reparationer av produktions- och kringutrustning.



Underhåll av verktyg och fixturer.



Inprovning och optimering av verktyg.



Inslipning av verktygsdelar.



Konstruktion och byggnation av enklare fixturer och svetsfixturer.



Kontakter med leverantörer av vissa underhållstjänster.

DIN BAKGRUND
Du som söker ska ha flerårig erfarenhet av verkstadsarbete och underhåll av maskiner och
verktyg. Du behöver därutöver ha viss erfarenhet av att konstruera och bygga enklare fixturer.
För arbetet krävs att du har en teknisk gymnasieutbildning med inriktning skärande bearbetning
eller verktygstillverkning alternativt motsvarande utbildning och erfarenhet.
Du behöver ha goda kunskaper i mätteknik och ritningsläsning samt i manuell svetsning,
svarvning och fräsning. Du behöver därutöver ha grundläggande datorkunskaper samt erfarenhet
av att arbeta i affärs- och underhållsystem tillsammans med goda kunskaper i svenska.
Det är meriterande om du har truck- och traversförarbevis, kunskaper i affärssystemet Monitor
samt i underhållssystemet Tekla.
Som person är du tekniskt intresserad, flexibel och noggrann. Du bör därutöver ha förmåga att
samarbeta, strukturera och ta initiativ samt vara problemlösningsorienterad.
INFORMATION
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde snarast enligt överenskommelse.
Arbetstiden är dagtid.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Produktionsledare Linda Andersson på tfn 070-197 60 92 eller e-mail
Linda.Andersson@stanspress.se
ANSÖKAN
Din ansökan sänder du senast den 24 maj till:
Stans & Press i Olofström AB
Stålvägen 1
293 95 Vilshult
eller via e-mail: Helen.Lundqvist@stanspress.se

