
SMP PARTS ÄR I EN EXPANSIV FAS OCH VI REKRYTERAR NU EN BEREDARE/KALKYLATOR

SMP Parts befinner sig i en stark tillväxtfas drivet av stora infrastrukturprojekt, stark byggsektor samt 
allmänt stor efterfrågan på våra produkter som tydligt bidrar till ökad hållbarhet.
Vi behöver nu förstärka vår teknikavdelning med en beredare / kalkylator för att säkerställa korrekt 
planering mot våra produktionsavsnitt men också för att upprätthålla en god läsbarhet på våra produkt 
– och processkostnader.

Tjänsten innebär beredning och kalkylering inom våra olika produktionsavsnitt såsom svets, maskinbear-
betning, montering m.m. Det innebär också att man ansvarar för att skapa rutiner kring tillvägagångssätt 
samt är stöd till olika avdelningar inom företaget. Det kan gälla offertunderlag till kundförfrågan, interna 
lönsamhetsutredningar, produktivitetsmätningar eller liknande.

• Har en relevant utbildning och gärna erfarenhet från liknande jobb i tillverkningsindustrin
• Har god erfarenhet från arbete i något av de etablerade ERP-systemen på marknaden
• Är självgående och strukturerad med eget driv
• Har god ekonomisk medvetenhet
• Har en god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift på både svenska och engelska

Vi erbjuder dig en arbetsplats i ett starkt expansivt företag med stora möjligheter till utveckling och 
egna initiativ med placering i Ilsbo.

ANSÖKAN

Skicka din ansökan till rekrytering@smpparts.com.  
Sista ansökningsdag är 10 januari 2022, vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför komma att 
tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning efter överenskommelse.  
Efter avslutad rekryteringsprocess ser vi gärna ett så snabbt tillträde som möjligt.

VID FRÅGOR, KONTAKTA:
Mattias Andersson, Teknisk chef 
0650-392148

Thomas Johansson, CFO 
0650-356 50

OM SMP
SMP grundades 1980, men hantverkstraditionen företaget bygger på sträcker sig över hundra år bakåt i 
tiden. Idag är SMP en av Sveriges ledande tillverkare av utrustning och redskap för entreprenadmaskiner 
och företaget har över 100 anställda, varav de flesta arbetar på fabriken i Ilsbo. 
Företaget har dotterbolag i Norge och Tyskland samt flertalet samarbetspartners världen över. 

BEREDARE/KALKYLATOR
Vi söker efter en


