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Operatörer
AMB är ett familjeägt företag med god lönsamhet och stabil tillväxt. Vår specialitet är form
sprutning kombinerat med olika ytbehandlingstekniker, med det uttalade syftet att tillverka 
produkter som på olika sätt bidrar till att förbättra människors liv och välmående.
 Vårt huvudsakliga affärsområde är medicinteknik, vi har hög automationsgrad och är 
sedan många år världsledande inom ytbehandling av hörapparater. Våra kunder finns över 
hela världen och präglas av höga krav på såväl kvalitet och logistik som dokumentation.
 Hos oss möts du av en platt och snabbfotad organisation, och vår produktionsanläggning 
i småländska Broakulla är igång veckans alla dagar. Företaget består idag av ca 200 med
arbetare. Du har nu chans att bli en viktig kugge i vår framtida utveckling.

OM TJÄNSTEN
Vi söker nu operatörer/plockpersonal till våra produktionsavdelningar för formsprutning 
respektive ytbehandling.
 Som operatör på vår avdelning för formsprutning ansvarar du för plock, avsyning, 
förpackning och märkning av formsprutade detaljer och gör mätningar i mätmaskin vid 
behov. Du kontrollerar också kvaliteten i löpande produktion och ser till att detaljerna 
klarar de uppställda kvalitetskraven för respektive produkt. 
 Som operatör på någon av våra lackeringsavdelningar är dina huvudsakliga arbets-
uppgifter på- och avplockning inför och efter lackering av plastdetaljer på fixturer och att, 
efter lackering, syna dessa så att de klarar uppställda kvalitetskrav. Detaljerna ska sedan 
förpackas och märkas. Du ansvarar i ditt arbete för kvaliteten i löpande produktion enligt 
kontrollinstruktioner och rapporterar löpande kvalitetsavvikelser 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 formsprut-
ningsställare, robotoperatör, processtekniker med flera.

VAD VI SÖKER
Vi söker dig som har lägst 3-årig slutförd gymnasieutbildning, gärna med någon form av 
teknisk inriktning. Erfarenhet inom industrin och att ha jobbat som operatör är meriterande. 
Som person är du ansvarsfull och kvalitetsmedveten och har förmåga att fatta egna beslut 
när arbetet så kräver. Du har ett strukturerat arbetssätt, trivs med att arbeta i team och är 
flexibel. Du behärskar svenska flytande i tal och skrift samt Microsoft Office.

PLACERING OCH OMFATTNING
Placeringsorten är Broakulla och du kommer att arbeta skift (för närvarande tvåskift) på 
heltid. Tjänsterna är visstidsanställningar.
 
MER INFORMATION
Har du några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta produktionsledare Simon 
Styrlin 0471-77 0612, produktionsledare Magnus Engström 0471-485 71 eller HR-assistent 
Annika Arvidsson, 0471-48590.

 
ANSÖKAN
Skicka din ansökan med personligt brev och CV senast den 27 juni till ansokan@amb.se. 
Skriv »Operatör« i mejlrubriken. Inkomna ansökningar behandlas löpande och aktuella 
 kandidater kommer att kontaktas. Tillträde blir i augusti. Vi behandlar endast ansökningar 
som motsvarar våra kompetenskrav.
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