Kristianstad 2017-02-07

Konstruktör – Movomech AB
Om oss
Movomech är ett ledande företag inom lyftteknik och materialhantering. Vi utvecklar och tillverkar
ett brett sortiment av produkter inom lyftteknik – från ett förstklassigt profil- och skensystem i
aluminium till avancerade manipulatorer, samt innovativa antivibratoriska maskinskor och
ergonomiska arbetsplatsmattor. Vårt huvudkontor och våra produktionslokaler finns i Kristianstad
och vi installerar lyftutrustning till de främsta produktionsanläggningarna över hela världen, med
egen projektledning eller genom ett omfattande nätverk av återförsäljare.
Dina arbetsuppgifter
Movomech söker nu en Konstruktör med erfarenhet av projektledning.
Arbetet innebär att rita och konstruera verktyg inom lyftteknik och materialhantering. Dina
arbetsuppgifter omfattar projektledning, layoutarbete, konstruktion, konstruktionsledning, inköp,
beredning, dokumentation och säljstöd. I ditt arbete gör du även kundbesök och har regelbunden
kontakt med kunder via epost och telefon.
Din bakgrund
Du är högskole- eller universitetsutbildad eller har tillägnat dig motsvarande kunskaper genom att
ha arbetat som konstruktör en längre tid. Alternativt har du gått den långa vägen och skaffat dig
erfarenhet från verkstadsgolvet. Som konstruktör använder du dig av Catia, Inventor och Autocad
så erfarenhet av detta är meriterande. Du har teknisk fallenhet och kännedom om pneumatik/
beräkningar. Vi söker dig som kan hantera flera projekt samtidigt och erfarenhet av projektledning
är meriterande. Du hanterar Officepaketet och kan engelska i tal och skrift. Tyska är meriterande.
Även el- och automationskunskap är meriterande.
Du som person
Du som konstruktör är driven, social och positiv. Du är kostnadsmedveten och har inga problem att
arbeta självständigt eller i grupp. Du gillar att ha kontakt med kunder. Som konstruktör har du ett
mycket nära samarbete med våra tekniker i verkstaden. Vi fäster vidare stor vikt vid dina personliga
egenskaper.
Tjänstort är Kristianstad.
Tjänsten är 100 % av en heltid. Movomech tillämpar provanställning under 6 månader för att som
målsättning övergå i en tillsvidareanställning.
Tillsättning sker under våren 2017. Urvalet sker löpande.
För mer information kontakta teknisk chef Johan Håkansson på telefon 044-28 29 53.
Välkommen med din ansökan!
Movomech AB ∙ Kabelvägen 9 ∙ SE-291 62 Kristianstad ∙ Sweden
Phone +46 (0)44 28 29 00 ∙ Fax +46 (0)44 28 29 28 ∙ info@movomech.se ∙ movomech.se

