Ekets Uppåkra grundades 2016 och består av Ekets Mekaniska och Uppåkra Mekaniska, två
anläggningar med kompletterande kompetenser, uppbackade av en gemensam organisation. Ekets
Mekaniska startade sin verksamhet 1977 i Ekets i Skåne och Uppåkra Mekaniska, beläget i
småländska Skillingaryd, grundlades 1948. Ekets Mekaniska och Uppåkra Mekaniska har sedan
starten utvecklats till några av norra Europas mest kvalificerade företag inom avancerad skärande
bearbetning. Vi är en komplett leverantör som erbjuder våra kunder en mängd lösningar och
arbetsmoment inom skärande bearbetning, slipning, induktionshärdning och montering.

Verktygsmakare
OM DIG
Du jobbar idag som verktygsmakare eller kanske junior i yrket och vill utvecklas till som
verktygsmakare?
DIN PROFIL
Du som jobbar som verktygsmakare idag:
Du har goda verktyg-CNC kunskaper och har arbetat i en liknande roll.
Kunskaper i Haidenheim styrsystem är meriterande
Junior: Du har gått industritekniska programmet, eller håller på att avsluta din utbildning.
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.
DIN ROLL
I din roll som Verktygsmakare kommer du ha mycket frihet under ansvar och du kommer ha stor
variation på dina arbetsuppgifter. Ett arbetspass kommer att innehålla bland annat:
Konstruktion av uppspänningsfixturer
Svetsning och tillverkning av svarv och slipbackar
Viss kortserieproduktion
Vara support för operatörer inom verktygsrelaterade frågor
VI ERBJUDER
En professionell arbetsmiljö där du blir inkluderad i vårt värdeskapande lag och ges möjlighet att
utvecklas samt ta stort eget ansvar. Vi genomför just nu ett antal större investeringar i vår maskinpark
vilket ger oss teknik i absoluta framkant.
VI FINNS NÄRA
Till vår fabrik i Skillingaryd tar du dig på ca 25 minuter med bil från Jönköping eller Värnamo.
SKICKA DIN ANSÖKAN IDAG!
Välkommen att skicka ditt cv och personligt brev senast 25 april till personal@uppakra-mek.se.
Märk ansökan ”Verktygsmakare”.
Intervjuer sker löpande och tillträde kommer att ske snarast möjligt efter överenskommelse.
Du är välkommen att ställa frågor om tjänsten till ansvarig chef Fredrik Palm, tel. 0370-795 24,
fredrik.palm@uppakra-mek.se, alternativt frågor kring rekryteringsprocessen till HR-chef Leif
Sönnichsen, tel. 0370-795 06 leif.sonnichsen@uppakra-mek.se.

