
Nu söker Rimaster Electrosystem truckförare till 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. I Rimforsa arbetar ca 190 personer fördelat på fyra 

produktionsavdelningar, två lager samt kontor. På 

 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. I rollen som truckförare 

kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att förse de olika produktionsavdelningarna 

med material i olika former. Du ansvarar för materialtillförsel på förfrågan av de olika 

produktionsavdelningarna och lageravdelningarna samt att hantera på -och avlastning av 

ankommande och avgående gods. I viss mån kan övriga arbetsuppgifter kopplade till 

lager/logistik förekomma. 

 Vem är du 

För arbete som truckförare/lagerarbetare ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av truck och 

lagerarbete. Du behärskar svenska i tal och skrift då du måste kunna läsa instruktioner och regler 

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, 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 ”Montör” 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 Hultenius (Produktion) på 0494-795 57 eller 

via mail mhu@rimaster.com. 

Vi ser fram emot din ansökan! 
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