PRODUKTIONSTEKNIKER TILL ENGALEDA

Engaleda förstärker nu sitt konsultteam med ytterligare en produktionstekniker. Oavsett om du är
nyutexaminerad eller har några års erfarenhet inom området finns det utvecklingsmöjligheter som passar just dig.
Kan detta vara din nästa utmaning? Sök i så fall tjänsten redan idag då urval sker löpande!
Om Engaleda

Engaleda är ett konsultbolag inom teknik med stor bredd och erfarenhet inom till exempel Life Science, lantbruksoch skogsmaskiner, motorfordon, förnybar energi/batteri- och ackumulatortillverkning, livsmedel samt
försvarsindustri. Engaledas nätverk är stort i Sverige men främst etablerat i Norrland. På Engaleda vet vi att
personligt engagemang och ledarskap är centralt för att utvecklas positivt både som individ och i grupp.
Engagemang och ledarskap speglar vad vi levererar i våra uppdrag till våra kunder, såväl som internt hos oss. Vår
vision är; "Vi skapar de bästa förutsättningarna för att alla ska lyckas! Med engagemang och ledarskap inspirerar
vi människor till en mer hållbar vardag, verksamhet och värld!".
Om rollen

Som konsult inom produktionsteknik kommer du att att kunna jobba inom flera kompetensområden. Detta
innefattar allt från projektdeltagande till beredning, tidsstudier, utredningar, analyser av kravuppfyllnad, kostnads-,
flöde- och processoptimeringar och mycket mer. I vissa uppdrag ingår det att leda kundens utvecklingsprojekt
och team, i andra ingår du i kundens utvecklingsteam.
En liten inblick i det våra olika uppdrag kan innefatta:
● tid - och metodstudier
● optimeringar i produktion
● analyser och utredningar
● arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
● logistik och lager
● ständiga förbättringar
● leverantörskvalitet
Kvalifikationer

Vi ser att du är högskoleingenjör med inriktning mot maskinteknik eller har motsvarande kunskap förvärvad
genom arbetslivserfarenhet. Vi ser att du har ett stort intresse för att arbeta med ständiga förbättringar och det är
meriterande om du har tidigare erfarenhet av automation eller produktionsarbete. Det är även viktigt att du kan
uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift samt innehar B-körkort. Du bör även ha goda kunskaper
i Office-paketet.
Vi söker dig med stort driv och engagemang som gillar att arbeta tillsammans med andra för att lösa problem. Vi
värdesätter din analytiska förmåga samt förmåga att arbeta metodiskt och strukturerat.
Vi erbjuder dig

Vill du vara med att skapa värden som möjliggör en hållbar framtid där människor, företag och vår planet växer
tillsammans? Vi erbjuder innovativa arbetsplatser med stora karriärmöjligheter världen över, där samarbete och
utveckling står i centrum. Vi tror att det mesta går att uppnå tillsammans. Hos oss kommer du att ha kul på jobbet
och ingen dag kommer att vara den andra lik!
Ansök

Du söker tjänsten via ansökningslänken med registrerat CV på www.jksgroup.se. Skicka gärna in din ansökan så
fort som möjligt, då vi arbetar med ett löpande urval. Har du frågor om tjänsten är du givetvis välkommen att
kontakta Johanna Holmberg på telefonnummer 042-12 12 16 eller via mail jho@jksgroup.se.
Vi ser fram emot din ansökan!
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permanent
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