
 

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 

Produktionstekniker  
 

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 produktionstekniker kommer du arbeta med  
beredning och offertarbete avseende tillverkning och montering, teknisk support i vår produktion 
samt hålla ihop och kommunicera tekniska frågeställningar med kunder, leverantörer samt internt i 

våra verksamheter. Du driver transferprojekt och infasning av nya kunder och säkerställer ett 
metodiskt arbete, du rapporterar identifierade korrigerade och förebyggande åtgärder och optimerar 

användandet i komponentvalsprocessen. Du kommer delta i introduktion av nya projekt och du 

kommer givetvis delta i företagets förbättringsarbete.  

 

Vem är du 
Du har en teknisk utbildning och ett teknisk kunnande inom mekanik och elsystem. Du besitter en 

god produktionsteknisk kompetens med erfarenhet av automation. Du har ett genuint intresse för 

teknik och goda kunskaper i att läsa ritningar samt kretsscheman avseende el och hydraulik. Du har 

tidigare erfarenhet av produktionsteknik/beredning. Du har god datavana och har du erfarenhet av 

vårt affärssystem Monitor är det meriterande. Du har erfarenhet och kunskap inom olika 

kvalitetsverktyg, så som FMEA. Det är ett krav att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. 

Även tyska eller franska ses meriterande. Du har körkort då resor i tjänsten kan förekomma.  

 

Personliga egenskaper  
Arbetet som produktionstekniker innebär ett omfattande samarbete med olika avdelningar och 

affärsenheter inom företaget samt externa företag. Som person är du därför serviceinriktad, 

kommunikativ och van att ta egna initiativ. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är en 

ansvarstagande lagspelare och har ser problemlösning som en utmaning. Du är praktiskt lagd och kan 

jobba i både grupp och självständigt. Du är flexibel, effektiv och har god kommunikationsförmåga. 

Jobbet innebär att du har en förmåga att självständigt driva frågor på ett konstruktivt sätt, med ett 

tydligt kravställande. Givetvis är du nyfiken och vill lära nytt.  

 

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 ”Produktionstekniker” 

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 (vVD) Pierre Vernersson på 0494-

795 19 eller via mail pve@rimaster.com  
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