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Produktions-/processtekniker 
 

 

Vi söker en tekniskt kunnig medarbetare med ett mycket gott praktiskt handlag som vill jobba med produktions- och 
processtekniska frågor i vår fabrik i Jönköping. 
 
Vi söker dig som tycker om att hitta lösningar på utmaningar som uppstår och som dessutom gillar att omsätta goda idéer 
till konkreta, praktiska handlingar. Du bör ha erfarenhet från plåtformning, inriktat främst mot enstycks- och lågvolym-
produktion. I arbetet ingår att med fokus på det som händer i fabriken jobba med utveckling och problemlösning i alla 
processer från kundens förfrågan till leverans av prototyp eller inkörd seriedetalj. 
 

För att passa hos oss krävs att du gillar ett omväxlande arbete, är noggrann, har en öppen och positiv inställning, vill ta 

ansvar och gärna delar med dig av dina kunskaper. Tjänsten är förlagd i Jönköping, men arbete i Ulricehamn kan också 

förekomma. 

 

Önskvärda kvalifikationer: 

• Teknisk bakgrund med erfarenhet av produktion av plåtkomponenter 

• Praktiskt handlag - kan svarva, fräsa, bocka, svetsa eller vad som nu krävs för att omsätta den goda idén till något 

praktiskt användbart. 

• Grundläggande CAD-vana (som ett stöd vid framtagande av lösningar enligt ovan). 

• Goda kunskaper i ritningsläsning och manuell mätning 

• Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift 

• Grundläggande Kunskaper i affärssystem (Monitor) 

• Grundläggande kunskaper i MS Office (Word, Excel) 

 

Känner du igen dig i beskrivningen ovan och vill utvecklas tillsammans med oss så är det bara att söka. För ytterligare 

information kontakta Nils-Åke Karlsson på 0321-68 52 87. 

 

Om företaget 

Teknikföretaget Jobro är den snabbrörliga specialisten på komplexa plåtdetaljer för verkstads- och fordonsindustrin med 

ett helhetserbjudande i form av simulering, konceptutveckling och tillverkning. Huvudkontoret ligger i Ulricehamn, 

produktion sker dels där dels i vår fabrik i Jönköping. Spetskompetens och en modern maskinpark i världsklass gör att 

kundstocken växer snabbt. Sverige är för närvarande den största marknaden, men orderingången ökar alltmer från övriga 

Europa. Du kan läsa mer om företaget på www.jobro.se 

 

Skicka in din ansökan snarast och senast 2019-04-15 till nils-ake.karlsson@jobro.se 

http://www.jobro.se/
http://www.jobro.se/

