Vi söker efter

SVETSROBOTOPERATÖR

SMP PARTS ÄR I EN EXPANSIV FAS OCH VI REKRYTERAR NU EN SVETSROBOTOPERATÖR
I rollen som svetsrobotoperatör kommer du att häfta mot och operera våra automatiserade tillverkningsceller och leverera produkter av världsklass. Rollen innefattar inte för närvarande självständig programmering,
men du ska kunna genomföra korrigeringar i befintliga program. Du kommer även att ställa verktyg,
maskiner och arbeta med fixturer. Därav ser vi gärna att du har god mekanisk förståelse.
Våra robotoperatörer arbetar två-skift, och nattarbete kan förekomma i perioder.
Är du en lättlärd person som är tekniskt intresserad - tveka inte att ansöka, är du rätt person för tjänsten så
utbildar vi dig internt om det skulle behövas.
PROFIL
För att du ska lyckas hos oss ser vi gärna att du:
• Är tekniskt intresserad
• Har ett eget driv och en positiv attityd, och är kreativ, noggrann, ansvarstagande, kvalitetsmedveten samt
samarbetar bra i team tillsammans med andra.
• Har goda mekaniska kunskaper, då byte av fixturer och verktyg ingår i rollen.
• B-körkort
MERITERANDE
• Erfarenhet av programjusteringar eller programmering av ABB-robotar (IRC5) och offline programmering i
robotstudio.
• Eftergymnasial utbildning inom automation, teknik eller annan förvärvad kunskap genom arbete, eller annan
erfarenhet, kunskap som vi bedömer likvärdig
ANSÖKAN
Vi tillämpar löpande urval så vänta inte med din ansökan.
Rekrytering sker löpande, sista ansökningsdag är 31/8 2022.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till rekrytering@smpparts.com
Märk din ansökan med ”Robotoperatör”.
KONTAKT
Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare:
Ronnie Åström, 072-318 45 88

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.
På SMP Parts ska du känna dig trygg och respekterad, oavsett bakgrund, etnicitet, kön, sexuell läggning, religion eller
politisk åsikt. Vi verkar i en traditionellt mansdominerad bransch vilket medför vissa utmaningar att jämna ut könsfördelningen, men vi ser det som en stark tillgång för en verksamhet att ha en jämn fördelning mellan könen, och det är något vi
strävar efter.

