Verktygsmakare
AMB Industri AB är specialiserat inom formsprutning och ytbehandling av plast, främst
inom det medicintekniska området. Vi har även renrumsproduktion med formsprutning och
helautomatisk montering av medicinska engångsartiklar. AMB präglas av en platt organisation med korta beslutsvägar och personligt ansvar. Det ger både god produktionsekonomi, engagerade medarbetare och ett personligt kundbemötande. I koncernen ingår också
formverktygstillverkaren Tingverken i Tingsryd.
Vår fabrik ligger idylliskt mitt i Glasriket i Småland. AMB grundades 1946 och är idag familjeägt i tredje generationen. Företaget har just nu 178 anställda. Läs mer på www.amb.se.
Dina arbetsuppgifter
Som verktygsmakare kommer du främst att jobba med underhåll, reparationer, felsökningar och förbättringar av våra formsprutningsverktyg, även iordningställande av nya
verktyg inför provkörningar.
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 kapacitets
utnyttjandet i maskinparken och på företaget.
Din profil
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med felsökning och övriga underhållsarbeten
med formverktyg. Du har gymnasiekompetens eller motsvarande erfarenhet. Du har en
totalförståelse för hur ett formverktyg fungerar och är en problemlösare med hög arbets
moral. Du trivs med att arbeta i grupp men kan även arbeta ensam då du kommer att
tillhöra en mindre grupp på tre verktygsmakare. Du är ödmjuk och prestigelös i ditt sätt att
ta emot och ge information. Säkerhet och kvalitet är viktigt för dig och du prioriterar alltid
att göra det lilla extra för att få verksamheten att fungera.
Har du arbetet som verktygsmakare är det meriterande men det är inget krav. Det är
även meriterande om du har materialkunskap i metall och ritningsläsning. Du behöver
kunna svenska i tal och skrift för att läsa föreskrifter och ritningar. Det är också en stor
fördel om du kan prata engelska då flera kundkontakter är utländska.
Kontakt
Placeringsorten är Broakulla och arbetstiderna i verktygsverkstaden kommer att vara på
tvåskift. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Allmänna anställningsvillkor styrs av kollektivavtal och lokala regler och avtal. Tillträde snarast möjligt.
Frågor om befattningen besvaras av produktionsledare och närmaste chef i tjänsten,
Magnus Engström tel 0471-485 71.

Ansökan
Skriv ett personligt brev med en motivering till ditt intresse för jobbet och bifoga ditt CV.
Skicka din ansökan till aa@amb.se. I mejlrubriken skriver du »Verktygsmakare«. Intervjuer
sker fortlöpande så skicka in din ansökan snarast, dock senast 28 februari 2019.
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