
Om Rollen
På vår enhet i Värnamo fortsätter arbetet med att skapa en effektiv och modern produktionsverksamhet och vi 
söker en skicklig tekniker/ingenjör och kollega. Vi är på jakt efter dig som gillar produktionsutveckling och som 
med stort engagemang, nyfikenhet, mod och tydlighet kan bidra till att förbättra verksamheten.

Du får en intressant roll där du genom närhet både till produkt och kund utvecklar vår produktionsverksamhet. 
I ditt arbete ser du helheten i produktionskedjan och optimerar materialflöden och monteringsmoment i 
tillverkningsprocessen.

Ditt mål är att produktionen ska löpa så smidigt och effektivt som möjligt, vilket kommer synas genom ännu 
högre kundtillfredsställelse och förbättringar av företagets KPI:er och målstyrning. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Identifiera, leda och driva förbättringar utifrån uppföljning/analys av nyckeltal, och beslutade

• prioriteringar.

• Produktionstekniskt arbete såsom layouter, flöden och investeringar.

• Handha kvalitetsärenden, både internt och externt mot kunder och leverantörer.

• Ansvar för all teknisk utrustning, fixturer, monteringshjälpmedel och testutrustningar.

• Utbilda personal för delar som berör tjänsten.

• Bevaka teknikutveckling och föreslå relevant ny teknik.

• Projektledning. 

Din profil
För att lyckas i tjänsten vill vi att du har någon form av eftergymnasial utbildning med lämplig inriktning, t.ex. YH/
Högskola inom produktionsutveckling.

Några års erfarenhet från relevanta yrkesroller i monteringsintensiv industri är ett krav. Vi förutsätter att du har 
kunskap inom elektronikmontering. Har du dessutom erfarenhet inom lödning så är det ett extra plus.

Förutom grundkompetens inom produktionsekonomi och produktionsteknik behöver du vara bekant med 
förbättringsverktyg och verktyg för produktionsutveckling.

Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift och har god kompetens inom IT.

Som person vill vi att du är initiativrik med förmåga att omsätta idéer och utvecklingsmöjligheter i konkreta 
förbättringar och utvecklingsprojekt med bra resultat.

Hög problemlösningsförmåga är viktigt, liksom att du agerar pedagogisk när du driver arbetet framåt. Du är van 
vid att driva projekt, med god förmåga att kommunicera och samarbeta med alla delar i organisationen.

Du trivs helt enkelt med att röra dig mellan produktionsgolvet och företagets övriga delar.

Vill du vara med på en spännande tillväxtresa? 
Nu finns chansen till ett jobb med varierat 
innehåll, och stor möjlighet att påverka.

Vi söker nu en Produktionstekniker
till Värnamo

LEDIGT JOBB



Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Sordin med Stella Rekrytering & Ledarskap AB. Frågor om tjänsten 
besvaras av:

Kontaktperson: Magnus Ryberg  
Telefon: 0370 - 123 00 
Senaste ansökningsdatum: 2023-04-02

Ansök på https://www.stellaab.se/lediga-jobb?jobid=238171

Vi Erbjuder
Sordin har över 30 års erfarenhet av utveckling, tillverkning och försäljning av hörselskydd. Vi är en 
entreprenöriellorganisation där det finns utrymme att växa och vara med och aktivt bidra under vår tillväxtresa. 
Ett företag medursprung och fortsatt starkt fotfäste i Sverige – en stolt ambassadör av ”Made in Sweden”!

I denna rekrytering samarbetar Sordin med Stella Rekrytering & Ledarskap AB. Frågor om tjänsten besvaras av 
Magnus Ryberg 0370 - 123 00. 

Om Sordin
Sordin utvecklar, tillverkar och säljer produkter inom Personal Protective Equipment, främst med fokus på 
hörselskydd inom områden som HUNT, TACTICAL, PROFESSIONAL och FOREST & GARDEN. Vår ambition är 
att erbjuda lösningar som hjälper oss att på våra arbetsplatser eller under vår fritid omfamna buller –”Embrace 
Noise”. Sordin AB omsätter ca 200 miljoner, har ca 100 anställda och ägs av investmentbolaget DeVenture. 
Sordin har verksamhet på två orter i Sverige - Vikmanshyttan, Dalarna och Värnamo, Småland.

Läs mer på sordin.com
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