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Maskinställare 
formsprutning
AMB Industri AB är specialiserat inom formsprutning och ytbehandling av plast, främst inom 
det medicintekniska området. Vi har även renrumsproduktion med formsprutning och hel
automatisk montering av medicinska engångsartiklar. I koncernen ingår också formverktygs
tillverkaren Tingverken i Tingsryd.
 Vår fabrik ligger idylliskt mitt i Glasriket i Småland. AMB grundades 1946 och är idag familje
ägt i tredje generationen. Företaget har just nu 180 anställda. Läs mer på www.amb.se.

Vi söker maskinställare till vår formsprutningsavdelning. Jobbar du inte som ställare idag 
men har rätt profil, får du såväl intern som extern utbildning av oss under introduktions
tiden.

Om tjänsten
Som maskinställare kommer du att ansvara för och utföra byte av verktyg och formar i 
våra formsprutor på 25–550 ton. I arbetet ingår formsprutning, avsyning av detaljer och 
materialhantering vid maskinerna samt service och underhåll av maskinparken. Dessa 
arbetsuppgifter förekommer även i renrum. Du jobbar fortlöpande med att följa upp och 
kontrollera produktionsstandard och kvalitet så att uppsatta mål nås.
 Du kan på sikt utföra provkörningar med nya produktionsverktyg. Beroende på belägg-
ning och behov kommer du också tidvis att arbeta som operatör på aktuellt produktions-
avsnitt.
 Vi vill att du jobbar med och är intresserad av automatisering och standardisering av 
formsprutningsprocessen. Arbetet på AMB har stort fokus på lean och 5S där du är en 
viktig del och där ditt eget intresse och engagemang till stor del påverkar förbättringar 
av process- och kapacitetsutnyttjandet i maskinparken och på företaget. Befattningen 
ställer krav på god ordning i arbetet.

Din profil
Som grundutbildning har du lägst 3-årigt gymnasium med teknisk inriktning eller mot-
svarande erfarenheter. Erfarenhet av formsprutning och/eller plastteknisk utbildning är 
önskvärt. Som person är du arbetsvillig, nyfiken och tekniskt intresserad. Du har ansvar-
skänsla, är kvalitetsmedveten och kan fatta egna beslut när arbetet så kräver. Det är 
också viktigt att du trivs med att arbeta i team men även självständigt. 

Arbetstid
Placeringsorten är Broakulla och du kommer att arbeta skift (2-skift, nattskift eller helg-
skift). Tjänsten är en visstidsanställning 6 månader till en början men med möjlighet till 
tillsvidare anställning.
 
Kontakt
Har du några frågor, vänligen kontakta produktionsledare Stefan Elmstrand, 0471-485 39 
eller se@amb.se, alternativt produktionsledare Daniel Fredriksson, 0471-485 66 eller 
df@amb.se.

Ansökan
Skicka din ansökan med personligt brev och CV snarast till ab@amb.se. I mejlrubriken 
 skriver du »Maskinställare«. Rekrytering sker fortlöpande så skicka in din ansökan snarast.
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