Ekets Mekaniska och Uppåkra Mekaniska har sedan starten utvecklats till några av norra Europas mest
kvalificerade företag inom avancerad skärande bearbetning. Med totalt ca 340 medarbetare och 50 MEUR i
årlig omsättning förser vi våra kunder i hela världen med avancerade produkter. Vi är en komplett leverantör
som erbjuder robotsvetsning, precisionsslipning, induktionshärdning och montering. Våra
produktionsenheter har över 160 CNC maskiner i högeffektiva produktionsceller. Vi har fabriker i Skillingaryd
och Eket.

Servicetekniker
Till en intressant roll som tekniker på vår serviceavdelning söker vi dig som har en bred teknisk kompetens och
ett stort intresse för verkstadsteknik och maskinunderhåll. Rollen innebär att självständigt ta ansvar för
problemlösning samt underhålls- och servicearbete, inom ramen för avdelningens uppdrag på Uppåkra.
Huvuduppgifterna är att:
•
•
•
•
•
•

Felsökning och reparation av mekanik på maskiner
Förebyggande underhåll av maskiner
Felsökning och reparation avseende elfunktioner på maskiner
Underhåll av fastighet
Kontroll och skötsel av skärvätskesystem
Kontroll och skötsel av kompressorer

Vem söker vi söker vi?
• Du har goda kunskaper inom felsökning och reparationer av mekanisk utrustning alt. fordon.
• Det är meriterande om du har en teknisk utbildning i grunden.
• Det är meriterande om du har tidigare kunskaper i skärande bearbetning, pneumatik och hydraulik.
• Tidigare kunskap inom Lean Production och arbete med förbättringsverktyg såsom 5S och 8D är även
det meriterande.
• Har intresse av att lära dig maskin eller NC-styrning
• Du är som person framåtinriktad och strävar efter egen och företagsmässig utveckling och förbättring.
• Du är strukturerad, analytisk och noggrann med detaljer.
• Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
För att bli framgångsrik i rollen behöver du vara tekniskt intresserad, bra på att samarbeta i grupp, vara
initiativrik och framåt.
Placering
Tjänsten är placerad vid Uppåkra Mekaniska i Skillingaryd. Du rapporterar till Service- och Underhållschef.
Arbetstider
Främst dagtid men ca var tredje vecka arbete kvällstid.
Hur söker jag?
Anmäl intresse genom att skicka mail innehållande CV och personligt brev till personal@uppakra-mek.se. Märk
din ansökan ”Servicetekniker”. Sista dag för ansökan är 13 augusti 2017.
Frågor rörande tjänsten ställs till Service- och Underhållschef Peter Nyberg, tfn: 0370-795 10. Då det är
semestertider kommer vi att behandla samtliga ansökningar snarast efter att ansökningstiden gått ut.
Välkommen med din ansökan!

