Profilbeskrivning
Tjänst
Montering och test av krävande produkter
Arbetstidsmått: 100%
Visstidsanställning.
Arbetstider
7:30 – 16:00. Flextid tillämpas.
Beskrivning:
Du kommer att arbeta med produktmontering av mängd olika elektronikprodukter, vilket fordrar
stort ansvarstagande, förmåga att strukturera arbetet, noggrannhet och uthållighet. Du kommer
även arbeta med att genomföra tester och produktkvalificering, lödningsarbeten, viss gjutning och
lackning förekommer, även service av produktionsmaskiner kan förekomma.
Lämplig utbildning:
Gymnasieutbildning inom elektronik och/eller maskinteknik för industri.
Yrkeserfarenheter:
Krav:
Erfarenhet av montering och test av krävande elektroniska produkter.
Plus:
Har arbetat med elektronik på komponentnivå som t.ex. reparatör, servicetekniker eller som
hobbyverksamhet. Har arbetat med montering av apparater med innehåll av olika tekniska grenar,
ex. pneumatik, vätskor, elektromekanik, funktionsmekanik. Certifierad specialist IPC-A 610. Har
lödcertifikat.
Kunskaper
Krav:
Har ett utvecklat handlag för mekanisk montering, inklusive kunskap om de kvalitetskrav och
problemställningar som tillhör. Allmän kännedom om elektroniska komponenter (typer, kapslar,
märkning). Allmän kännedom om processerna för elektroniktillverkning. Kunna hantera
mätinstrument, så som DMM för att mäta spänning och ström. Kan löda med blyfritt lod.
Kan läsa och tala svenska flytande.
Plus:
Kunskaper inom mekanisk bearbetning, montering av funktionsmekanik. Bred teknisk kunskap inom
olika teknikgrenar. Kan utföra reparationer på kretskort, som exempelvis byte av komponenter.
Genuint elektronikintresse
Personliga egenskaper:
Stort ansvarstagande, stor förmåga att strukturera arbetet, långvarig koncentrationsförmåga,
noggrannhet och uthållighet. Elektronik innebär arbete med små detaljer och därför att bra syn och
noggrannhet viktiga egenskaper.

Vårt erbjudande
Vi kan erbjuda arbete i ett mindre företag med korta beslutsvägar och med stora möjligheter att
påverka. Du kommer att ingå i ett produktionsteam på 15 medarbetare där du blir en viktig person
och där din insats kommer göra skillnad. Vi kan erbjuda ett omväxlade arbete där du arbetar med
många olika produkter och där du har stora möjligheter att vidareutveckla och att utveckla nya
färdigheter.
Vi tillämpar 6 mån. provanställning.
Låter detta intressant? Tror du dig vara rätt person så kontakta och skicka dina uppgifter samt CV till
Kvalitetschef Christian Hansson tele: 046-31 16 10; HCN@cervitrol.se
Välkommen till oss på Cervitrol!

