
 

Rimaster är en partner och ledande leverantör kring utveckling och tillverkning av kablage, elskåp, elektronik, hytter 
och mekanik för specialfordon och industriella system. Kunderna är ofta världsledande produktägare inom sin 
bransch – exempelvis specialfordon för materialhantering, gruvbrytning, skogsbruk och jordbruk samt applikationer 
inom industriautomation. Vi är ett globalt företag med ursprung och huvudkontor i Rimforsa, Sverige. I dag har vi 
enheter för försäljning, design, utveckling och tillverkning i Rimforsa, Söderhamn och Horn i Sverige, i Czaplinek 
och Borne Sulinowo i Polen samt i Ningbo, söder om Shanghai, i Kina. Säljkontor finns även i Belgien, Frankrike 
och Tyskland. Rimaster har i dag cirka 950 anställda i nio företag världen över. 

Nu söker vi till vår tillverkningsenhet i Horn 

Hyttmontör 

Rimaster Cab & Mechanics AB verkar på en starkt konkurrensutsatt marknad och arbetar därför 

målmedvetet med att skapa en operativ effektivitet i världsklass.   

Vad tjänsten innebär  
Tillverkningsenheten i Horn arbetar i huvudsak med montering av hytter samt större 

systemsammansatta projekt/produkter. I rollen som hyttmontör kommer du att montera hytter till 

specialfordon där du ansvarar för montering av kompletta enheter för leverans direkt till kund. 

Monteringsarbetet omfattar montering av ingående komponenter såsom bland annat plåtdetaljer, 

elsystem, hydraulik och förarmiljö. Du kommer delta i introduktion av nya projekt och du kommer 

givetvis delta i företagets förbättringsarbete.  

 

Vem är du 
Du har verkstadsteknisk/fordonsteknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.  Du är 

tekniskt kunnig inom el, mekanik, hydraulik samt har erfarenhet av ritningsläsning. Har du även 

erfarenhet av montering av systemsammansatta produkter eller arbetat som fordonsmekaniker är 

detta meriterande. Du behöver behärska svenska och engelska i tal och skrift och vi ser även 

truckkort och kunskaper i engelska som meriterande.   

 

Personliga egenskaper  
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du noggrann och positiv. Du har stor 

teknisk förståelse och du tycker om att reparera/skruva/meka med bilar/maskiner/traktorer. Du är 

praktiskt lagd, ambitiös och effektiv med god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du är nyfiken 

och vill lära nytt. Du tar ansvar och en förmåga att kunna ta egna initiativ och ser problemlösning 

som en utmaning.  

 

Din ansökan  
Tjänsten är placerad i Horn och tillsättning av tjänsten är omgående. Maila in din ansökan till 

hr@rimaster.com redan idag, urval sker löpande. Märk din ansökan med ”Hyttmontör” 

 

För mer information kring tjänsten är du välkommen att kontakta Erika Werme (HR) på 070-144 74 

38 eller via mail hr@rimaster.com Det går även bra att kontakta (vVD) Pierre Vernersson på 0494-

795 19 eller via mail pve@rimaster.com  
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