Produktionsledare
Arbetsuppgifter: Befattningen som produktionsledare innebär operativt
ansvar samt utveckling avseende personal och arbetsmiljö, kvalitet och
produktivitet. Du ska strukturerat leda och coacha din avdelning i den
dagliga driften. Befattningen är underställd företagets produktionschef.
Din profil
Du som söker:
- har en teknisk utbildning på gymnasienivå
- har erfarenhet av personalansvar
- har dokumenterad utbildning inom ledarskap
- har dokumenterad inom Lean Produktion.
- har goda kunskaper inom arbetsrätt och arbetsmiljö
- är engagerad och målmedveten och gillar att få andra att växa och
att ta sitt ansvar
- är förtroendeingivande i ditt sätt att agera
- är rak och tydlig i din kommunikation
- har förmåga att fatta välgrundade beslut
- har en positiv attityd till förändring av befintlig struktur och gärna kan
komma med nya idéer om hur en effektivt produktion ska fungera
- har en positiv inställning till effektivt arbete
- har förmåga att leda och få med sig människor på ett
entusiasmerande sätt
Fördjupade Kunskaper i Lean är meriterande och nödvändiga, och du
förväntas medverka och leda arbete med ständiga förbättringar på din
avdelning.
Du behöver vara Stresstålig, Flexibel och Snabb samt kunna göra Viktiga
och ibland drastiska omprioriteringar vid snabba /stora förändrade
förutsättningar för arbetslaget /verksamheten.
Skiftarbete kan förekomma.

Pressoperatör
Arbetsuppgifter: Som pressoperatör kommer du att kontrollera, övervaka
och ställa pressmaskiner. Du kommer även att hantera material och
kontrollera kvaliteten i den tillverkade produkten. Kvalitet och Noggrannhet
är mycket viktigt i denna roll samtidigt som det är ett högt tempo varför det
är viktigt att du klarar att jobba både med fart och exakthet. Vidare innebär
jobbet att du får göra omställningar av maskiner. Även mindre service av
maskiner och verktyg förekommer. Visst ansvar för planering av arbete
samt arbetsfördelning inom laget kan förekomma. Befattningen är
underställd en av företagets produktionsledare.
Din profil
Du som söker:
- har en verkstadsteknisk utbildning
- har arbetat med plåtbearbetning
- innehar truckkort
- har grundläggande datorkompetens
- kan läsa ritning
- behärskar grundläggande mätteknik.
- har goda kunskaper gällande Officepaket då mycket av arbete skall
dokumenteras framöver
- har dokumenterad utbildning inom Lean Produktion.
- har en positiv attityd till förändring av befintlig struktur och gärna kan
komma med nya idéer om hur en effektivt produktion skall fungera
- har en positiv inställning till effektivt arbete
Kunskaper i Lean är meriterande, och du förväntas medverka i ständiga
förbättringar på din avdelning.
Du behöver vara Stresstålig, Flexibel och Snabb samt kunna göra/
acceptera Viktiga och ibland drastiska omrioriteringar vid snabba /stora
förändrade förutsättningar för arbetslaget /verksamheten.
Skiftarbete kan förekomma.

Verktygsmakare
Arbetsuppgifter: I rollen som verktygsmakare kommer du att arbeta med
nybyggnation och förbyggande underhåll av pressverktyg. Detta innebär
exempelvis demontage och återmontage av verktyg, utbyte av slitdelar.
Flera verktyg kommer att genomgå större modifieringar. Det förekommer
även att köra manuella bearbetningsmaskiner så som svarv, fräs och
slipning. Befattningen är underställd företagets verktygschef.
Din profil
Du som söker:
- har verkstadsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenheter från
mekaniskt arbete
- har kunskap inom ritningsläsning och ritningsregler
- ska kunna utföra manuell maskinbearbetning så som planslipning,
borrning, fräsning och svarvning
- kan svetsa gjutgods samt härdat material har goda kunskaper
gällande Officepaket då arbete skall dokumenteras
- har en positiv inställning till effektivt arbete
Det är meriterande om du har:
- truck- och traversutbildning
- erfarenhet av klipp- och formverktyg
- kunskap i materiallära
- kunskap gällande polering, fläckning och inslipning av verktyg.
Arbetet som verktygsmakare är mycket fritt och ställer höga krav vad
gäller självdisciplin och förmåga att styra och planera sitt eget arbete. Som
person har du fullt engagemang och full förståelse för ditt eget
leveransansvar av överenskomna tjänster och uppdrag. Att leverera enligt
överenskommen tidplan är för dig en självklarhet. För att klara av tjänsten
på bästa sätt krävs även ett gott ordningssinne.
Kunskaper i Lean är meriterande, och du förväntas medverka i ständiga
förbättringar på din avdelning.
Du behöver vara Stresstålig, Flexibel och Snabb samt kunna göra Viktiga
och ibland drastiska omrioriteringar vid snabba /stora förändrade
förutsättningar för arbetslaget /verksamheten.
Skiftarbete kan förekomma.

Konstruktör/Verktygskonstruktör
Arbetsuppgifter: Som konstruktör är din uppgift att utveckla och rita
verktyg för plåtpressning som ger en kostnadseffektiv produktion med en
säkerställd kvalitet. Du kommer också att arbete med att utveckla våra
produktionsprocesser och övrig produktionsutrustning.
Du deltar tidigt i produktutvecklingen och fungerar som bollplank i
projektet för att sedan självständigt utveckla och ansvara för att ta fram
konstruktionslösningar och underlag för våra egna CNC maskiner. Du
följer tillverkningsprocessen av verktygen och är med hela vägen från
nollserie till fullskalig serieproduktion.
Befattningen är underställd företagets verktygschef.
Din profil
Du som söker:
- har relevant utbildning eller motsvarande kunskap inom verktygsteknik och har erfarenhet av att arbeta på en verktygsavdelning.
- har arbetat med verktygskonstruktion och är hemmastadd både i en
konstruktörsroll och i praktiskt arbete på en verktygsavdelning
- har god kännedom om Inventor eller erfarenhet av liknande
konstruktionsprogram
- har mycket goda kunskaper gällande Officepaket då arbete skall
dokumenteras
- är stresstålig och har en förmåga att organisera och lösa problem på
ett enkelt och effektivt sätt
- har erfarenhet av tillverkning av verktyg i bearbetningsmaskiner
- har en positiv inställning till effektivt arbete
Arbetet som konstruktör är mycket fritt och ställer höga krav vad gäller
självdisciplin och förmåga att styra och planera sitt eget arbete. Som
person har du fullt engagemang och full förståelse för ditt eget
leveransansvar av överenskomna tjänster och uppdrag. Att leverera enligt
överenskommen tidplan är för dig en självklarhet. För att klara av tjänsten
på bästa sätt krävs även ett gott ordningssinne.
Fördjupade Kunskaper i Lean är meriterande, och du förväntas medverka
i ständiga förbättringar på din avdelning.
Du behöver vara Stresstålig, Flexibel och Snabb samt kunna göra Viktiga
och ibland drastiska omrioriteringar vid snabba /stora förändrade
förutsättningar för arbetslaget /verksamheten.

Beredare
Arbetsuppgifter: Som processberedare har du en betydelsefull roll då du
ansvarar för att produkter bereds på ett sådant sätt att vi får ett högt
resursutnyttjande och korta ledtider genom vår produktion.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att underhålla vårt MPS systems
strukturer och kalkyler, bereda produktändringar och nya produkter samt
utvärdera nya material. I samband med ändringar samt utveckling av nya
produkter och processer är det din roll att informera avdelningen när och
hur ändringen kommer att genomföras. I tjänsten ingår även deltagande i
projekt för att ta fram nya produkter eller utveckla befintliga processer,
granska ritningar och styckeslistor samt att utreda störningar i
produktionsprocessen.
Din profil
Du som söker:
- har en teknisk eftergymnasial utbildning eller erfarenhet av praktiskt
beredningsarbete inom fordonsindustrin
- har kunskap inom ritningsläsning och ritningsregler
- kommer att hantera stora mängder av teknisk information vilket
kräver god planerings- och prioriteringsförmåga samt ett
självständigt och strukturerat arbetssätt
- är strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten med en förmåga att
tänka logiskt
- har erfarenhet och dokumenterad utbildning inom APQP, PPAP,
MSA etc.
- har god kännedom om Inventor eller erfarenhet av liknande
konstruktionsprogram
- har mycket goda kunskaper gällande Officepaket då arbete skall
dokumenteras
Fördjupade Kunskaper i Lean är meriterande, och du förväntas medverka
i ständiga förbättringar på din avdelning.
Du behöver vara Stresstålig, Flexibel och Snabb samt kunna göra Viktiga
och ibland drastiska omprioriteringar vid snabba /stora förändrade
förutsättningar för arbetslaget /verksamheten.

Projektledare
Arbetsuppgifter: Som projektledare har du ansvar för hela processen från
start till mål i nära samarbete med övriga avdelningar inom ITE. Dina
kontaktytor inom företaget är många men primärt produktutveckling,
kvalitet, produktion, inköp, försäljning och finans.
Ett projekt hos oss sträcker sig mellan 1 och 3 år och oftast driver du
parallella projekt. Projektgruppen har täta uppföljningar och strävar efter
att vara visuella och konkreta i vårt agerande. Du arbetar och deltar aktivt i
det löpande arbetet med förbättringar av våra metoder och arbetssätt.
Din profil
Du som söker:
- är genuint intresserad av tekniska lösningar och optimering av dessa
mot produktion, kvalitet och marknad
- är självgående, strukturerad och drivande med en stor förmåga att
finna vägen framåt
- har minst 3 års erfarenhet av projektledning i tillverkande industri
- har relevant eftergymnasial utbildning
- har god social kompetens och tydligt ledarskap som driver projektmedlemmarna och stöttar de aktiviteter som finns i projektet för att
komma i mål

Marknad/Försäljning
Arbetsuppgifter: Tjänsten innebär ansvar för försäljning mot befintliga och
nya kunder. Arbetet omfattar säljprocessens olika moment från marknadsbearbetning, offertarbete, förhandling till affärsavslut. Du förväntas delta i
mässor och kundevent. Befattningen är direkt underställd företagets
försäljningschef.
Din profil
Du som söker:
- har erfarenhet från tillverkande industri inom plåtbearbetning
- har eftergymnasial utbildning med teknisk inriktning
- är relationsbyggare med social kompetens
- har god förmåga att uttrycka dig på engelska i både tal och skrift
- är driven, kommunikativ, kundfokuserad och målinriktad med ett
strukturerat arbetssätt och god analytisk förmåga

Produktionstekniker
Arbetsuppgifter: Det produktionstekniska arbetet innebär att ständigt
utmana och förbättra ITE’s produktionsprocesser för att möjliggöra resultat
i världsklass. Här gäller att nå uppsatta produktionsmål och verka för
störningsfria förändringar. Arbetet innefattar att vara med vid
framtagningen av nya produkter, hjälpa till med att skapa de bästa
produktionsförutsättningarna med avseende på ergonomi, kvalitet,
effektivitet och flexibilitet. Befattningen är direkt underställd företagets
produktionschef
Din profil
Du som söker:
- har en teknisk eftergymnasial utbildning
- har kunskap inom ritningsläsning och ritningsregler
- har bred erfarenhet inom produktion, produktionsteknik, lean och
underhåll
- har god kännedom om Inventor eller erfarenhet av liknande
konstruktionsprogram
- har mycket goda kunskaper gällande Officepaket då arbete skall
dokumenteras
- är strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten med en förmåga att
tänka logiskt
- har god förståelse för att se helheten och de slöserier som finns
- har förmågan att få saker att hända
- känner dig bekväm med, eller antar utmaningen, att leda en
arbetsgrupp/projekt
- har erfarenhet och dokumenterad utbildning inom APQP, PPAP,
MSA etc.
- har god kännedom om Inventor eller erfarenhet av liknande
konstruktionsprogram
- har förmåga att leda och få med sig människor på ett
entusiasmerande sätt
Fördjupade Kunskaper i Lean är meriterande, och du förväntas medverka
i ständiga förbättringar på din avdelning.
Du behöver vara Stresstålig, Flexibel och Snabb samt kunna göra Viktiga
och ibland drastiska omprioriteringar vid snabba /stora förändrade
förutsättningar för arbetslaget /verksamheten.
Skiftarbete kan förekomma.

Truckförare
Arbetsuppgifter: Som truckförare och lagerarbetare så kommer du att
jobba med inleverans och utleverans på vår logistikavdelning. Tjänsten är
placerad på både lager och i produktion vilket gör att arbetsuppgifterna
kan variera. Befattningen är underställd företagets logistikchef.
Din profil
Du som söker:
- ska inneha truckkort A + B
- har tidigare erfarenhet av att jobba med truckkörning
- är noggrann, effektiv och är självständig samtidigt som du har en
god samarbetsförmåga
- har goda kunskaper gällande Officepaket då mycket av arbete skall
dokumenteras framöver
- vana att hantera truckdator med tillhörande programvaror
- har dokumenterad utbildning inom Lean Produktion.
- har en positiv attityd till förändring av befintlig struktur och gärna kan
komma med nya ideer om hur ett effektivt lager skall fungera
- har en positiv inställning att praktiskt bygga om befintligt lager till ett
mer effektivt flöde
Fördjupade Kunskaper i Lean är meriterande, och du förväntas medverka
i ständiga förbättringar på din avdelning.
Du behöver vara Stresstålig, Flexibel och Snabb samt kunna göra Viktiga
och ibland drastiska omrioriteringar vid snabba /stora förändrade
förutsättningar för arbetslaget /verksamheten.
Skiftarbete kan förekomma.

