Ekets Mekaniska och Uppåkra Mekaniska har sedan starten utvecklats till några av norra
Europas mest kvalificerade företag inom avancerad skärande bearbetning. Med totalt ca 400
medarbetare och nästan 60 MEUR i årlig omsättning förser vi våra kunder i hela världen med
avancerade produkter. Vi är en komplett leverantör som erbjuder våra kunder en mängd
lösningar och arbetsmoment inom skärande bearbetning, slipning, induktionshärdning och
montering. Våra produktionsenheter har över 160 CNC-maskiner i högeffektiva
produktionsceller. Vi har fabriker i Skillingaryd och Eket.

SERVICETEKNIKER EL-SERVICE
OM DIG
Du är en skicklig servicetekniker som har några års erfarenhet av liknande roll. Du har mekanisk vana
och förståelse och en vilja att lära dig mer.
Passar beskrivningen in på dig – ansök till oss idag!
VI FINNS NÄRA
Till vår fabrik i Skillingaryd tar du dig på ca 25 minuter med bil från Jönköping eller Värnamo.
DIN PROFIL
Du har goda el- och servicekunskaper och har arbetat i en liknande roll.
Du tycker om att arbeta i en roll där du kommunicerar med andra. Du behärskar svenska och engelska
i tal och skrift.
Samtidigt som du är självständig och drivande, är du också en positiv lagspelare som stöttar
kollegorna. Du tycker om att arbeta förebyggande.
DIN ROLL
Du ingår i ett team som ger service inom vår produktion. I rollen ingår bland annat:
• Felsökning inom maskinel
• PLC-programmering och justering av PLC
Inom vår produktion har vi övervägande Siemens
• Robot-programmering (ABB-robotar)
• Reparation och underhåll av CNC-maskiner
SKICKA DIN ANSÖKAN IDAG!
Välkommen att skicka ditt cv och personligt brev till personal@uppakra-mek.se.
Märk ansökan ”Servicetekniker El-service”.
Intervjuer sker löpande och tillträde kommer att ske snarast möjligt efter överenskommelse.
Du är välkommen att ställa frågor om tjänsten till Peter Nyberg, tel 0370-795 10,
peter.nyberg@uppakra-mek.se, alternativt frågor kring rekryteringsprocessen till HR-chef Ulrika
Ragnarsson Friman, ulrika.ragnarsson.friman@uppakra-mek.se. Du når oss också på telefon 0370795 00 (vxl).

