Nu i Jönköping söker vi efter en:

Produkttekniker för ytmontering-eftermontering av kretskort
Arbetsuppgifter
Kitron söker nu en Produkttekniker för ytmontering-eftermontering av
kretskort med placering i Jönköping. Som produkttekniker kommer du t.ex.
att vara med och skapa nya maskinprogram och underhålla befintliga.
Du kommer att göra för och efterkalkyler samt skapa produktionsunderlag
såsom instruktioner m.m.
Du är delaktig i processutveckling och kommer att ha en nära kontakt med
kunder i utvecklingsprojekt, men även nära kontakt med andra fabriker inom
Kitron koncernen.
Det är bra om du har kompetens på givna standarder ( ex IPC 610 och 620 )
och dess bedömningar. Du kommer även att medverka i styrning och
tillverkning av produkter och har även ett nära samarbete med kund och
operatörer i produktion.
Som produkttekniker jobbar du kontinuerligt i produktion och med att
förbättra och förenkla tillverkningen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som vill ha en
utmaning i ett intressant företag
som växer. Kitron AB är
Skandinaviens ledande EMSleverantör. Kitron AB tillverkar
elektronik med höga krav på
kvalitet i bland annat områdena
Telecom, Medical och Industri.
www.kitron.com
Kitron arbetar med utveckling,
industrialisering och tillverkning
av elektronik för marknadssegmenten
offshore/marin,
medicinsk utrustning, försvar
/Aerospace, energi/telekom och
industri. Företaget har verksamhet i Norge, Sverige, Litauen,
Tyskland, Kina och USA. Kitron
omsätter närmare 2 miljarder SEK
(2016) och har ca 1 350 anställda.

Du som söker ska ha Tekniskt gymnasium inom elektronik, högskola eller
annan likvärdig erfarenhet. Även kompetens inom elektroniktillverkning och
tillhörande processer t.ex. screentryckning, ytmonteringsmaskiner och
omsmältningsprocesser. Det är mycket bra om du har jobbat med
maskinmontering av kretskort, även erfarenhet på maskiner såsom Mydata
är en fördel.
Du ska även ha bra problemlösarförmåga, god samarbets- och
initiativförmåga. Har du kunskap och erfarenhet i pc-miljö och erfarenhet i
mps-miljö är det en merit, samt engelska i tal och skrift och ytterligare språk
är en merit.
Vi erbjuder ett intressant jobb i en stimulerande miljö i nybyggda lokaler
med trevliga kollegor. Välkommen med din ansökan !
För mer information gällande tjänsten kontakta vår Teknikchef Benny
Martinsson på +46 (0) 36-2902163.
Vi har löpande urval och vi vill ha din ansökan med personligt brev och CV
via mail till: Jobs.Kitronab@kitron.com annonsen ligger ute t.om.
2017-07-03.
Skriv ansökan till Produkttekniker.

