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Mättekniker Jobro Ulricehamn 2-skift 
 

 

Vi söker en mättekniker till vår fabrik i Ulricehamn. För att passa hos oss krävs att du gillar ett omväxlande arbete, är 
noggrann, har en öppen och positiv inställning, vill utvecklas och vill ta ansvar. 
 

Önskvärda kvalifikationer: 

• Teknisk bakgrund, gärna med erfarenhet av plåtformning och med goda kunskaper i mätteknik och 

ritningsläsning inklusive form och läge. 

• Erfarenhet av att använda mätutrustning som koordinatmätmaskiner eller scanningsarm. 

• Kan du PC-DMIS så är det ett plus. 

• Truck och traverskort är också bra att ha liksom kunskaper i affärssystem (Monitor), SPC, MSA, ISO 9001, IATF 

16494, etc. 

• Kanske inte kan allt men har lätt för att lära. 

 

Känner du igen dig i beskrivningen ovan och arbetsuppgifterna nedan och vill utvecklas tillsammans med oss så är det 

bara att söka. För ytterligare information kontakta Produktionschef Lars Carlsson 0321-685240 

 

Arbetsuppgifter 
Du kommer att ansvara för mätning av produkter och verktyg inklusive programmering av våra mätmaskiner för att 
säkerställa att produkter och verktyg är i enlighet med våra krav både i löpande produktion och i förebyggande syfte.  
När vi måste justera och trimma in våra verktyg har du en självklar roll i dialog med operatörer och produktionstekniker.  
I arbetsuppgifterna ingår även att jobba med kalibrering av handmätdon. Du blir placerad i vår fabrik i Ulricehamn men 
Kommer också att samarbeta med motsvarande enhet i Jönköpingsfabriken. 
 
Personliga egenskaper 
Arbetet kräver ordningssinne och förmåga att arbeta strukturerat samtidigt som du behöver vara flexibel. Detta innebär 
att du har förmåga att planlägga dina arbetsuppgifter och när det är mindre att göra använder du din kreativitet för att 
hitta möjligheter att jobba säkrare och smartare. Du är analytisk och kan arbeta både självständigt och i lag. Du bidrar 
med positivitet till laget, och tycker om att utmana dig själv. Att du bidrar till god kommunikation och goda relationer är 
en självklarhet eftersom detta är grunden till effektivt arbete. 
 
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 och i fabriken 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 senast 15 September till vår Produktionschef - Lars.Carlsson@jobro.se 

http://www.jobro.se/

