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Företaget 
Kablageproduktion är en kontraktstillverkare inom kablagelösningar och montagetjänster.  

Vi tillverkar och levererar kundunika produkter och lösningar med hög flexibilitet och kvalitetssäkring. 

Vår bransch är högt konkurrensutsatt och vi strävar ständigt att utvecklas och skapa en operativ 

effektivitet i världsklass.  

 

Kvalitets- och Produktionstekniker 
Till vår tillverkning i Västerås söker vi nu en Kvalitets- & Produktionstekniker med intresse för 

kvalitetsutveckling, LEAN och logistik. Du kommer ingå i ett tight team som tillsammans driver 

verksamheten från ax till limpa med stora möjligheter att påverka och vara en nyckelspelare i 

framtidens Kablageproduktion. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter  

- Säkerställa ett metodiskt förbättringsarbete i verksamheten och verka för ständig 

utveckling av standardiserat arbete, verktyg och tillverkningsmetoder 

- Genomförande av strategiska förbättrings- och utvecklingsplaner 

- Löpande hantera kvalitetsärenden, rationaliseringar/förbättringar och som 

produktionstekniskt stöd mot tillverkningsavdelningen 

Meriterande erfarenhet 

- Produktionstekniskt arbete i tillverkande industri med tyngd på mekaniskt montage 

- Arbete med mjukvaran AviX för framtagning av montagetider, sekvenser, 

standardarbete och montageinstruktioner 

- Bakgrund inom kvalitetsteknik och grundläggande förbättringsmetoder som FMEA, 5S, 

FLM, PPAP etc. 

- Intresse och erfarenhet av CAD genom SolidWorks eller Zuken E3.series 

- Erfarenhet av affärssystemet ”Monitor”  

- Erfarenhet av automation, både robot- och maskinautomation 

- Goda kunskaper i ritningsläsning samt kretsscheman avseende el- och kretsscheman 

- Goda kunskaper i Microsoft Office-verktyg 

- Behärskar svenska och engelska både muntligt och skriftligt 

- Körkort då resor kan förekomma 

Personliga egenskaper  

Vi tror att du är en ansvarstagande och effektiv lagspelare som har goda kommunikations- och 

samarbetsförmågor. Du är analytiskt lagd men ryggar inte tillbaka från att själv ta tag i frågor 

och få dem genomförda – på riktigt. Du har ett brinnande engagemang för produktions- och 

logistikutveckling och en stark initiativrikedom. 

 

Välkommen att mejla in din ansökan till rekrytering@kablageproduktion.com.  

Märk din ansökan med ”Kvalitets- & Produktionstekniker”. Urval och intervjuer sker löpande. 

 

Vid frågor kontakta VD, Daniel Andersson, 021–815149, rekrytering@kablageproduktion.com. 
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