Operatör
AMB Industri AB är specialiserat inom formsprutning och ytbehandling av plast, främst inom
det medicintekniska området. Vi har även renrumsproduktion med formsprutning och helau
tomatisk montering av medicinska engångsartiklar. I koncernen ingår även formverktygstill
verkaren 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 amb.se.
Om tjänsten
Vi söker nu operatörer/plockpersonal till våra olika produktionsavdelningar för hantering
av plastdetaljer vid formsprutning samt före och efter lackering.
Som operatör på vår avdelning för formsprutning ansvarar du för plock, avsyning, förpackning och märkning av formsprutade detaljer och gör mätning i mätmaskin vid behov. Du
ansvarar för kvaliteten i löpande produktion och ser till att detaljerna klarar kvalitetskraven.
Som operatör på vår lackeringsavdelning är dina huvudsakliga arbetsuppgifter på- och
avplockning av plastdetaljer från fixturer och att syna dessa så att de klarar kvalitets
kraven. Detaljerna ska sedan förpackas och märkas. Du ansvarar i ditt arbete för kvaliteten i löpande produktion enligt kontrollinstruktioner och rapporterar löpande kvalitets
avvikelser till kvalitetssamordnaren på avdelningen.
Arbetet på AMB har stort fokus på Lean och 5S, där du är en viktig del och där ditt eget
intresse och engagemang påverkar förbättringsarbetet på företaget till stor del.
Utvecklingsmöjligheterna inom företaget är stora och vi ser gärna att du har ett tekniskt intresse och en ambition att utvecklas på andra tjänster, till exempel som formsprutningsställare, robotoperatör, processtekniker med mera.
Din profil
Vi söker dig som har erfarenhet inom industrin och gärna tidigare har jobbat som operatör.
Som person är du ansvarsfull och kvalitetsmedveten med förmåga att fatta egna beslut
när arbetet så kräver. Du har ett strukturerat arbetssätt, trivs med att arbeta i team och
är flexibel. Du har lägst 3-årig slutförd gymnasieutbildning, gärna med någon form av
teknisk inriktning. Du behärskar svenska flytande i tal och skrift samt Microsoft Office.

Kontakt
Placeringsorten är Broakulla och du kommer att arbeta skift (för närvarande dag- eller
tvåskift) på heltid. Tjänsterna är visstidsanställningar.
Har du några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta produktionsledare
Stefan Elmstrand tel. 0471-485 39, produktionsledare Kristoffer Holmqvist 0471-77 06 12 eller
personalchef Susanne Molinder tel. 0471-485 22.
Ansökan
Inkomna ansökningar behandlas löpande och aktuella kandidater kommer att kontaktas. Vi
behandlar endast ansökningar som motsvarar kraven.
Din skriftliga ansökan med personligt brev och CV skickar du senast den 9 januari 2019 till
ab@amb.se. I mejlrubriken skriver du »Operatör«.
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