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Produktionstekniker 
 

 

Vi söker en tekniskt kunnig och gärna händig medarbetare som vill jobba med produktionsteknik - först och främst i vår 
fabrik i Jönköping men i nära samarbete med kollegorna också i Ulricehamn. 
 
Vi söker dig som tycker om att hitta lösningar på utmaningar som uppstår. Huvudsakliga arbetsuppgiften kommer att vara 
att kvalitetssäkra och effektivisera våra processer genom att sätta sig in i kundernas krav och utifrån det ta fram det 
underlag som våra operatörer behöver för att göra ett bra jobb. I detta ingår att löpande följa upp såväl kvalitets- som 
produktivitetsutfallet i verksamheten. 
 
För att passa hos oss krävs att du gillar ett omväxlande arbete, är noggrann, hungrig och lättlärd, har en öppen och positiv 

inställning, vill ta ansvar och trivs att samarbeta i grupp. Är du bra på att skapa ordning och reda och kan leda oss rätt i 

vårt 5S-arbete så är det ett plus. 

 

Önskvärda kvalifikationer: 

• Praktisk erfarenhet av produktionstekniskt arbete inom tillverkande industri, gärna med inriktning mot 

produktion av plåtkomponenter i låga volymer. 

• Svenska - flytande i tal och skrift och åtminstone grundläggande kunskaper i engelska. 

• Erfarenheter av kvalitetssäkring typ APQP 

• Kunskaper i affärssystem (Monitor) 

• Kunskap i ritningsläsning och manuell mätning 

• Bra på att skapa ordning och reda 

 

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

information kontakta vår Produktionschef 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 också läsa mer om företaget på www.jobro.se 

 

Skicka in din ansökan snarast och senast 2019-11-18 till nils-ake.karlsson@jobro.se 
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