Produktionstekniker till Arcoma
Arcoma är ett snabbt växande medicintekniskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer röntgensystem till
kunder över hela världen. Vi har huvudkontor i Växjö dit vi nu söker en produktionstekniker för att förstärka
vårt team och som vill vara med på vår tillväxtresa. Låter det intressant? Läs vidare!

Om tjänsten
I rollen som produktionstekniker kommer du att ansvara från allt från att produktions-sätta nya produkter,
genomföra produktuppdateringar och löpande effektivisera Arcomas produktion. Du arbetar både internt och
externt med våra leverantörer. Du behöver ha förmågan att identifiera förbättringar och självgående ta tag i
dem och driva dem framåt samt kunna se hur produktionsteknik påverkar och fungerar i helheten och hur allt i
slutändan påverkar kunden.

Arbetsuppgifter
Som produktionstekniker hos Arcoma erbjuds en bred och flexibel roll där arbetsuppgifterna kan innefatta till
exempel:
• Införa nya produkter/komponenter i produktion
• Produktionsanpassa produkter
• Uppdatering av produktionsunderlag.
• Ta fram hjälpmedel, verktyg och testutrustning som behövs vid införande av produkter/komponenter.
• Se till att produktionspersonalen får utbildning om produkter/komponenter som införs i produktion.
• Stödja inköp vid kravställning mot leverantörer.
• Utveckla och implementera processer inom produktionsavdelningen och se till att befintliga
processers efterföljs.

Vi söker dig som
•
•
•
•

Har förmåga att få saker att hända och ser möjligheter till utveckling när andra ser problem!
Har relevant teknisk utbildning och erfarenhet inom produktionsteknik
Har en verktygslåda och idéer hur man effektiviserar en modern produktion
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Det är meriterande om du
•
•
•

Har erfarenhet inom medicinteknisk bransch.
Har erfarenhet av de medicintekniska regelverken
Har arbetat med kvalitetsledningssystem och standards som ISO13485

Övrig information
•
•
•

Start: så snart som möjligt
Omfattning: Heltid
Placering: Växjö

Om Arcoma
Arcoma är en ledande leverantör av digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas
produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga
positioneringssystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare och OEM-kunder och det finns idag över 3 500
av Arcomas röntgensystem installerade globalt. För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

Ansökan
Urval sker löpande så skicka din ansökan redan idag till office@arcoma.se

