
 

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 Rimforsa  

Montörer inom kablage och styrskåp 
 
Rimaster Electrosystem AB har en positiv utveckling för att kunna utvecklas till en global 

kontraktstillverkare i världsklass. Rimaster verkar på en starkt konkurrenssatt marknad och arbetar 

målmedvetet med att skapa en operativ effektivitet.  

Vad tjänsten innebär  
Vår tillverkningsenhet i Rimforsa arbetar i huvudsak med utveckling och tillverkning av kablage, 

elskåp, elektronik, hytter och mekanik för specialfordon och industriella system. I rollen som montör 

kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara montering av kablage och/eller samt byggnation 

av styrskåp. Du ansvarar för montering av kompletta enheter för leverans direkt till kund. Du 

rapporterar identifierade korrigerade och förebyggande åtgärder, du deltar i introduktion av nya 

projekt samt du medverkar givetvis i företagets förbättringsarbete.  

Vem är du  

För arbete inom kablagemontering har du gymnasiekompetens inom elteknik eller annan teknisk 

inriktning. Tidigare erfarenhet av kablagemontering är meriterande. För arbete inom 

styrskåpsmontering har du gymnasiekompetens inom el/automation och har en komponent-

kännedom inom el- och styrskåp. Tidigare erfarenhet av byggnation av styrskåp inom automation är 

meriterande.  

För både kablage- och styrskåpsmontering är tidigare erfarenhet av ritningsläsning meriterande. Du 

behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Då tjänsten innebär skiftarbete kan det beroende på 

bostadsort krävas att du har körkort och tillgång till bil.  

Personliga egenskaper 
Vi söker personer som trivs i en dynamisk miljö och som ser utmaningar i att vara delaktig i 
utvecklingen av vår verksamhet.  Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är en ansvarstagande 
lagspelare och jobbar effektivt och tar ditt arbete på största allvar. Du är praktiskt lagd och har god 
samarbetsförmåga, nyfiken och vill lära nytt. Du fungerar bra både självständigt och i 
gruppsammanhang. Du ser problemlösning som en utmaning samt att flexibilitet och effektivitet 
känns som en självklarhet. Du har god kommunikationsförmåga och en hög servicekänsla.  

 

Din ansökan  
Placeringsort är i Rimforsa, skicka din ansökan redan idag, urval och tillsättning sker löpande. Maila in 

din ansökan till hr@rimaster.com. Märk din ansökan med ”Montör” 

mailto:hr@rimaster.com


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 Martin Hultenius (Produktion) på 

0494-795 57 eller via mail mhu@rimaster.com  
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