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Lackerare
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 även 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 188 anställda. Läs mer på amb.se. 

OM TJÄNSTEN
Du kommer att ingå i en grupp med ytterligare fyra lackerare där dina huvudsakliga 
arbetsuppgifter består av manuell lackering av plastdetaljer. Före och efter lackering gör 
du även på- och avplock (inklusive avsyning) av detaljer på jiggar, montering, packning 
och rapporterar in utförd produktion. Dessutom kommer du att arbeta som operatör vid 
processen för metallisering.
 Som lackerare ansvarar du för kvaliteten i löpande produktion enligt gällande kontroll-
instruktioner och rapporterar avvikelser till kvalitetsavdelningen. 
 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. 

VAD VI SÖKER
Vi ser gärna att du har teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenheter som 
kan betecknas som likvärdiga. Du är van att arbeta praktiskt och har sinne för hantverket i 
lackeringsarbetet och har vana från industriella miljöer.
 Vidare är du en händig, kvalitetsmedveten och självgående person som kan ta egna ini-
tiativ och strukturera upp ditt eget arbete, men tycker om att arbeta i grupp. Du behärskar 
svenska i tal och skrift och har goda datorkunskaper.

VI ERBJUDER DIG
Placeringsorten är Broakulla och du kommer att arbeta skift (för närvarande tvåskift) på 
heltid. 
 Har du några frågor, vänligen kontakta produktionsledare Therese Sjöqvist, tel 0471-
485 46 eller mejl ts@amb.se.

ANSÖKAN
Skriv en ansökan med personligt brev och CV och skicka senast den 10 november till  
aa@amb.se. Inkomna ansökningar behandlas löpande. Tillsättning av tjänsten sker snarast.
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