
SMP PARTS ÄR I EN EXPANSIV FAS OCH VI REKRYTERAR NU PRODUKTIONSTEKNIKER 

Vi söker dig som har en passion för processutveckling. Du har en drivkraft i att ständigt utvecklas och 
se förmågan att se resultaten av ett hårt arbete. Vi söker en person med bakgrund från tung industri 
kopplat till entreprenadbranschen eller liknande tillverkning med höga kvalitetskrav på slutprodukten. 
Du ska vara driven och fokuserad på att identifiera förbättringar och avvikelser i våra processer vilka 
du tar hand om för att ständigt förbättra SMP:s kvalitet och lönsamhet.

ARBETSUPPGIFTER
• Dokumentation och metodutveckling av våra nya och befintliga produkter
• Planera, genomföra och koordinera produktionstekniska uppdrag inom produktprojekt,  
processprojekt samt löpande produktion
• Identifiera och utveckla förbättrade processlösningar för att maximera kvalitet och  
produktivitet för att nå uppsatta mål
• Skapa och underhålla processdokumentation genom digital och fysisk verifiering
• Delta i prototypbyggnationer
• Testning och verifiering av utrustning och komponenter
• Utbilda produktionspersonal inom produktionsteknik t.ex. 5S TPM
• Utveckla och förbättra utrustning, både hård- och mjukvara
• Praktiskt implementerande av ny eller förbättrad produktionsutrustning
• Felsökning, förebyggande underhåll och reparationer/ombyggnad av produktionsutrustning

KRAV
• Minst 2 års praktisk yrkeserfarenhet inom produktionsteknik 
• Dokumentationserfarenheter
• Ritningsläsning, hydraulik och montering
• Goda språkkunskaper inom svenska och engelska
• Praktisk erfarenhet av LEAN
• God vana i Microsoft Office-paketet
• B-körkort
• God samarbets- och kommunikationsförmåga

PERSONLIGA EGENSKAPER
För att lyckas i denna roll behöver du vara utåtriktad och målmedveten, både individuellt och som del 
av ett team. Som person är du strukturerad, effektiv, ansvarsfull och bra på att hålla många bollar i 
luften samtidigt för att uppnå resultat. Du är hjälpam och lyhörd samtidigt som du arbetar systematiskt 
mot ditt mål. Du gillar nya utmaningar och har möjlighet att hitta nya lösningar för dig själv och ditt 
team när behov uppstår.

MERITERANDE
• Produktionsteknisk yrkesutbildning
• Produktionstekniskt arbete inom hydrauliska redskap
• Arbetat i produktion t.ex. montering
• Robotik
• Maskinbearbetning (t.ex. CNC eller svetsning)

ÖVRIG INFORMATION
Heltid, tillsvidare
Urval och intervjuer sker löpande, ansök därför så snart som möjligt, dock senast 2022-05-29.
Placeringsort för tjänsten är på fabriken i Ilsbo. 

ANSÖKAN
Ansökan skickas till rekrytering@smpparts.com

PRODUKTIONSTEKNIKER
Vi söker efter


