Produktionstekniker
Svensk Presshärdning AB befinner sig i en expansiv utvecklingsfas och behöver förstärka
organisationen med en driven produktionstekniker. I rollen som produktionstekniker kommer du att ha
ett brett ansvarsområde med huvudsaklig inriktning på produktionsteknik, produktionsuppföljning och
förbättringsarbete.
Viktiga delar är att driva och utveckla användandet av vårt affärssystem Jeeves samt att inhämta och
förädla produktionsdata, allt i nära samarbete med produktionsledningen.
Som produktionstekniker kommer du, självständigt och i samarbete med andra medarbetare, att driva
projekt inom olika områden, där din kreativitet och idérikedom är viktiga drivkrafter för utvecklingen av
projekten. Vi värdesätter vår laganda och att gemensamt driva utvecklingen framåt på ett effektivt sätt,
där vi ständigt utvecklas i nya utmaningar.
Din profil
Vi söker dig som har produktionsteknisk utbildning på högskolenivå, alternativt annan relevant
utbildning som bedöms likvärdig. Du är tekniskt intresserad och har fallenhet för att initiera, driva och
implementera projekt.
Vi tror att du kommer att trivas i rollen som produktionstekniker hos oss om du är intresserad av att
utvecklas både i din roll och tillsammans med företaget. Som person är du social, nytänkande, kreativ
och har ett utpräglat ordningssinne. Du värdesätter en fin laganda och har lätt för att samarbeta med
andra. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet från tillverkande industri och då gärna Lean
production.
Du kommer att ha stora möjligheter att göra skillnad i vår verksamhet och kunna påverka både hur
verksamheten och din egen roll formas och utvecklas. Vi kommer att hjälpa dig att nå dina mål genom
en kontinuerlig kompetensutveckling för att ge dig en bred kunskap om våra produkter, processer och
metoder.
Organisatoriskt är tjänsten direkt underställd företagets VD. Tjänstens placering är i Överum.
Vill du veta mer?
Du är välkommen att kontakta:
Produktionsansvarig Emil Blomberg, emil.blomberg@sph.se
VD Dan Somlin, dan.somlin@sph.se
Är du intresserad av tjänsten?
Vänligen skicka in din ansökan och CV till: dan.somlin@sph.se. Märk din ansökan
”Produktionstekniker”.

Om SPH

Svensk Presshärdning AB i Överum är ett innovativt och välkänt företag i regionen, främst för sin höga tekniknivå
och sina expansiva satsningar på framtiden. Företaget har 45 anställda, omsätter 145 Mkr och ingår i Väderstad
Holding AB. Verksamheten är idag helt inriktad på produkt- och processutveckling och tillverkning av
presshärdade stålprodukter till jordbruksmaskiner. Till vårt förfogande har vi en modern högautomatiserad
maskinpark med den senaste tekniken samt stor kunskap inom tillverkning och härdprocesser.

