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Processtekniker 
medical
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 har nyligen mångdubblat vår renrumskapacitet och behöver förstärka organisationen 
med ytterligare processtekniker medical för hantering av montagelinor i renrum.

Om tjänsten
Som processtekniker medical ansvarar du för den dagliga driften, underhåll samt 
kvalitets säkring vid produktion i vårt renrum. I detta ingår ställ i montagelina, operatörs-
underhåll och kvalitetssäkring av ingående artiklar samt slutprodukt. Du ansvarar också 
för det interna materialflödet. Du kommer att vara operatör vid formsprutor både i och 
utanför renrum. Arbete på AMB har stort fokus på lean och 5S, där du är en viktig del.

Din profil
Du har erfarenhet av automatiserade utrustningar och/eller har teknisk utbildning med 
inriktning mot automation. Erfarenhet av kvalitetssäkring av formsprutade produkter och 
arbete i renrum är meriterande. Godkänt resultat från hälsoundersökning för renrum är 
en förutsättning för tjänsten.
 Arbetsuppgifterna kräver att du har ansvarskänsla, är kvalitetsmedveten och kan fatta 
egna beslut när arbetet så kräver. Som person är det också viktigt att du trivs med att 
arbeta såväl självständigt som i team.

Arbetstid
Placeringsorten är Broakulla och arbetstiden är heltid, 2-skift men kan i senare skede 
övergå i andra skiftformer som krävs för att producera framtida volymer. Tjänsten är en 
visstidsanställning 6 månader till en början men med möjlighet till tillsvidareanställning. 

Kontakt
Har du några frågor, vänligen kontakta produktionsledare Stefan Elmstrand, 0471-485 39 
eller se@amb.se.

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