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Robotoperatör
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.

Med två nya robotceller, en för vision-avsyning och en för ultraljudsavskiljning, ökar 
vi vår kapacitet inom automation. Vi söker därför en kvalificerad robotoperatör för att 
 hantera våra automatiserade anläggningar. 

Om tjänsten
Som robotoperatör ansvarar du för driften och det dagliga underhållet av våra robotceller 
som utför avsyning samt på- och avplockning av plastdetaljer. Du ser till att kvaliteten på 
produkterna fyller kraven enligt gällande kontrollinstruktioner och rapporterar avvikelser. 
Robotoperatören hanterar material till och från cellerna och utför omställning av produk-
tionscellerna vid artikelbyte. Vid behov utför robotoperatören också I övrigt förekomman-
de arbetsuppgifter 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 till stor del påverkar förbättringsarbetet på företaget.

Din profil
Som grundutbildning har du lägst 3-årigt tekniskt gymnasium eller motsvarande erfaren-
heter. Erfarenhet av automatiserade utrustningar är meriterande. Du behärskar svenska 
och engelska i tal och skrift och har goda datorkunskaper.
 Som person är du kvalitetsmedveten, har ansvarskänsla och fattar egna beslut när 
situationen så kräver. Det är också viktigt att du trivs med att arbeta i team.

Arbetstid
Placeringsorten är Broakulla och du kommer att arbeta skift (för närvarande 2-skift, natt-
skift eller helgskift) på heltid. Tjänsten är en visstidsanställning 6 månader till en början 
men med möjlighet till tillsvidareanställning.
 
Kontakt
Har du några frågor kring tjänsten, kontakta produktionsledare Frida Johansson, 0471-485 46 
eller faj@amb.se.

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