
 

Nu söker Rimaster Electrosystem en maskinställare till plastgjutning för vår tillverkningsenhet i 

Rimforsa. 

Rimaster Group och Rimaster Electrosystem AB fortsätter att växa och har en fortsatt positiv 

utveckling. För att kunna möta denna framgång och fortsätta att vara en ledande leverantör av 

utveckling och tillverkning av kablage, elskåp, elektronik, hytter och mekanik för specialfordon och 

industriella system, söker vi nya medarbetare som vill bli en del av Rimaster. Då vi verkar på en starkt 

konkurrenssatt marknad arbetar Rimaster målmedvetet med att skapa en operativ effektivitet och 

att vara en attraktiv arbetsgivare. 

 Vad tjänsten innebär  

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

elskåp, elektronik och mekanik för specialfordon och industriella system. Arbetstiden är förlagd till 

dagtid, med goda anpassningsmöjligheter efter individuella behov. Din roll som maskinställare 

kommer bland annat att innebära arbetsuppgifter som 

- Utföra verktygsbyten 

- Ställa maskinen 

- Optimering –och felsökning av program 

- Planera och genomföra nya gjutprocesser(produkter) 

- Underhåll av maskin och verktyg 

- Ansvara för inköp och kontakt med leverantörer 

- Introducera och utbilda personal 

- Delta i nya projekt beträffande tekniska lösningar, maskinval, verktygsutformning men också 

Rimasters generella förbättringsarbete avseende bland annat kvalitet och arbetsmiljö. 

Vem är du 

För arbete som maskinställare ser vi gärna att du har lämplig verkstadsutbildning med kunskaper 

inom bearbetningsteknik, ritningsläsning, materiallära och mätteknik. 

Du ska ha en flerårig erfarenhet inom yrket som maskinställare. Du behärskar svenska i tal och skrift 

då du måste kunna läsa kunders tillverkningsinstruktioner samt kommunicera med dina 

medarbetare.  

Personliga egenskaper 

Vi söker personer som trivs i en dynamisk miljö och som ser utmaningar i att vara delaktig i 

utvecklingen av Rimaster. 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, är 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.  

 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 ”Maskinställare”. För mer information 

kring tjänsten är du välkommen att kontakta Andreas Baumann (HR) på 0494-795 53 eller via mail 

hr@rimaster.com. Det går även bra att kontakta Martin Hulténius (Produktion) på 0494-795 57 eller 

via mail mhu@rimaster.com. Vi ser fram emot din ansökan! 
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