Produktionstekniker till Rimaster Cab & Mechanics AB i Horn.
Rimaster Cab & Mechanics AB verkar på en starkt konkurrensutsatt marknad och arbetar
därför målmedvetet med att skapa en operativ effektivitet i världsklass.
Tillverkningsenheten i Horn arbetar i huvudsak med montering av hytter samt större
systemsammansatta projekt/produkter.
Till vår produktionsenhet i Horn söker vi nu en Produktionstekniker med intresse för
teknik, lean och logistik. Vi söker en person som trivs i en dynamisk miljö med många
kontaktytor och som ser utmaningar i att verka i en internationell miljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Beredning och offertarbete avseende tillverkning och montering
- Teknisk support i produktionen.
- Hålla ihop och kommunicera tekniska frågeställningar med kunder, leverantörer
samt internt i våra verksamheter
- Driva transferprojekt och infasning av nya kunder
- Säkerställa ett metodiskt arbete med förbättringsarbete i verksamheten
- Rapportera identifierade korrigerade och förebyggande åtgärder
- Rapportera identifierade ständiga förbättringar
- Optimera användandet i komponentvals processen
Kravprofil
- Förmåga att självständigt driva frågor på ett konstruktivt sätt, med ett tydligt
kravställande
- Erfarenhet av affärssystemet ”Monitor” är en merit.
- Engelska ett krav, tyska eller franska en merit
- Erfarenhet av automation
- Goda kunskaper i att läsa ritningar samt kretsscheman avseende el och hydraulik.
- Tekniskt kunnande inom mekanik och elsystem.
- Kunna hantera alla de vanliga kvalitetsverktygen, så som FMEA
- Körkort då resor kan förekomma.
Personliga egenskaper
- - Ansvarstagande och effektiv
- - God kommunitaktions- och samarbetsförmåga
- - Praktiskt lagd och förmåga att kunna jobba självständigt, men även i grupp
- - Flexibel och rörlig
- - Problemlösare
- - Förmåga att kunna ta egna initiativ
Befattningen kommer att rapportera till vVD.
Välkommen att maila in din ansökan till lro@rimaster.com senast 2017-09-30. Urval sker
löpande. Märk din ansökan med ”Produktionstekniker”.
Vid frågor kontakta vVD, Pierre Vernersson 0494-795 19, pve@rimaster.com

