VI SÖKER MASKINMONTÖR
Modig Machine Tool är ett företag som tillverkar högteknologiska maskiner med hög kvalitet till främst
flygplansindustrin. Modig är ett expansivt och innovativt företag som verkar på en global marknad. Är du en
initiativtagande och strukturerad maskinmontör som vill vara en del av Modig?
Varmt välkommen med din ansökan!

ARBETSBESKRIVNING
Jobbtitel:

Maskinmontör

Rapporterar till: Produktionschef
I den här rollen kommer du ingå i tillverkningen av CNC-maskiner med placering i Kalmar. Du arbetar i
produktionen med montering av maskinens olika komponenter med hjälp av mekaniska ritningar och
scheman. Du har ett visst tekniskt kunnande och genom din goda arbetsvilja alltid strävar efter en så effektiv
och kvalitativ produktion som möjligt.
Modig Machine Tool arbetar efter ledorden; Kvalitet, Effektivitet, Ansvar och Lojalitet. Det familjeägda bolaget
värdesätter att medarbetarna visar varandra respekt och har en god vänskap mellan varandra. Produktionen
genomsyras av innovation, kreativitet och utveckling. Du som maskinmontör arbetar dagligen med
förbättringsarbete för att maskinerna ska hålla en konstant hög kvalitet.
Viktiga egenskaper
• Goda kunskaper i det svenska och engelska språket
• Initiativtagare
• Ha en bra fysisk förmåga
• Lagspelare
• Ansvarfull
• Noggrann
• Lösningsorienterad
Meriterande
• Erfarenhet från likvärdig verksamhet
• Starkt intresse för mekanik
• Viss vana av mekanisk montering
• Truckkort

OM ARBETSGIVAREN
Modig Machine Tool är ett familjeägt företag känt som världens ledande tillverkare av specialtillverkade
maskiner till flygplansindustrin. Vårt starka engagemang för kvalitet belönas med ordrar från ansedda företag
som Airbus, Saab, Embraer, Gulfstream, Bombardier, Spirit, AVIC, Cessna och Sikorsky. Modig skapar
innovation. Modig skiljer sig från konkurrenterna genom en integrerad lösning som inkluderar problemlösning,
skräddarsydd tillverkning, provning, utbildning och fortlöpande teknisk kundsupport. Det finns inget utrymme
för kompromisser i kvaliteten hos Modig. Läs mer på www.modig.se

ANSÖKAN
För frågor är du varmt välkommen att vända dig till vår Produktionschef Oskar Säll på 073-042 51 42,
oskar.sall@modig.se eller till HR-ansvarig Sara Strömberg på 076-850 36 29.
Välkommen med din ansökan till sara.stromberg@modig.se
Vi kommer löpande kalla till intervjuer men vill ha din ansökan senast 30 september 2020.

