Montageledare
LKN Industriautomation AB
Askim/Göteborg
LKN Industriautomation behöver förstärka sitt team i Göteborg med en montageledare inom
mekanik/robotautomation. Vi söker dig som vill bli en del av ett positivt och engagerat team hos en av
Sveriges ledande leverantörer av automatiserade produktionssystem.
Som montageledare hos oss erbjuds du en varierande roll med mycket frihet under ansvar. I din arbetsroll
kommer du att jobba i automationsprojekt inom industriell verksamhet, såsom robot-svetsliner, robotceller,
monteringsutrustningar, etc. Ditt installationsteam kommer att utföra alla förekommande uppgifter inom
mekanik och maskinmontage samt medverka vid idrifttagningen av automationsutrustning. Du kommer jobba
i projekt av både större och mindre karaktär, där du utför arbetet tillsammans med ditt team där du är den
ledande montören. Som montageledare ansvarar du också för att leda och fördela arbete till teamet. Du
kommer att ha kontakt med leverantör och kund. Du kommer att utföra förberedande arbete innan montering
samt kontrollerande arbete efter montering.
Du utgår från våra lokaler i Askim/Göteborg men projekten finns både runt om i Sverige och utomlands så
periodvis förekommer resor och övernattningar under längre tid när man ligger ute på montage. Våra kunder
är främst stora företag inom fordonsindustrin men även företag i andra segment utanför bilindustrin (General
Industry), där flera är världsledande inom sitt område.
VEM ÄR DU?
Du har mekanisk/teknisk utbildning och några års yrkeserfarenhet från industribranschen. Om du
•
dessutom har erfarenhet från automation så ser vi det som meriterande
Du har erfarenhet av att leda andra montörer i arbete
•
Om du har erfarenhet av robot, materialhantering och konstruktion är det meriterande
•
Har körkort B då resor är en naturlig del av din roll
•
Behärskar både svenska och engelska bra, i såväl tal som skrift
•
Vidare söker vi dig som har ett stort tekniskt intresse och en nyfikenhet kring att lära dig mer. Du är
•
stresstålig, ansvarstagande och strukturerad i ditt arbetssätt samt duktig på att interagera,
strukturera och synka ditt arbete tillsammans med andra på avdelningen och i projekt-teamen.
Vidare ser vi gärna att du har ett positivt synsätt samt lätt för att samarbeta och kommunicera.
VI ERBJUDER
Med passion för automation kan vi erbjuda dig både utmanande arbetsuppgifter och stora
utvecklingsmöjligheter. Utöver detta är vi måna om att sätta människan i fokus där hälsa, friskvård och en
god gemenskap är viktiga byggstenar.
OM LKN INDUSTRIAUTOMATION
LKN är en av Sveriges ledande leverantörer av automatiserade produktionssystem och lösningar. LKN's
kunder finns sedan många år främst inom fordonsindustrin och men också från andra segment utanför
bilindustrin (General Industry).
LKN tillämpar den expertis som vi har förvärvat under mer än 30 år inom bilindustrin för att utveckla
innovativa automationslösningar även åt andra segment.
På LKN kretsar allt kring automatiserade tillverkningsprocesser. Kunderna förväntar sig, och får,
skräddarsydda lösningar från oss. Vår långa historia av åtaganden gentemot fordonsindustrin har resulterat i
ett unikt spektrum av produkter och tjänster, allt från kaross-produktion till montering. Utöver
fordonsindustrin, uppskattas LKN`s kompetens i större utsträckning inom andra industrigrenar där kunderna
är företag inom flygsektorn och verkstadsindustrin. Se även www.lknindustri.se
INFORMATION OM TJÄNSTEN
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Plats: Askim Göteborg
Arbetstid: Dagtid
Lön: Enligt överenskommelse
Ansökan: Välkommen med din ansökan. Intervjuer sker löpande.
Ange följande referenskod i ämnesraden i ditt mail: Montageledare 2018-07-10
VID FRÅGOR, KONTAKTA
Lars Karlsson
0709 77 19 66

