Montör
Huhnseal AB konstruerar och tillverkar mekaniska axeltätningar till processindustrin. Vid Huhnseals huvudkontor i
Landskrona arbetar ca 65 medarbetare och ytterligare ca 20 medarbetare är anställda i Tyskland, Italien, USA,
Indien och Kina. Huhnseal AB grundades 1983 i Landskrona och ingår sedan 2008 i den italienska koncernen
Meccanotecnica Umbra.

Vem är du
Vi söker dig som vill arbeta i en dynamisk produktionsmiljö och som alltid har kunden i fokus. Du har
god samarbetsförmåga och är positiv, stresstålig och snabb att anpassa dig till nya situationer. Som
person har du ett högt engagemang, är noggrann, flexibel och serviceinriktad. Du motiveras av
problemlösning och av att arbeta med ständiga förbättringar.
Om jobbet
Jobbet består av att montera, provtrycka och i vissa fall packa våra mekaniska axeltätningar. Som
instruktion för våra montage finns en sammanställningsritning och en BOM-lista att följa. Varje montör
ansvarar själv för att ritning och BOM-lista följs samt att tätningarna klarar specificerade leveranstester
och att dessa dokumenteras enligt anvisning. Vi har ett brett produktsortiment och tätningarna som
monteras kan variera stort i både utförande och antal. Vi monterar allt ifrån små enkla tätningar i
större antal, till stora komplicerade tätningar i fåtal.
Vad du kan
För att lyckas i rollen tror vi att du har minst 2 års erfarenhet av monteringsarbete och att du har en
grundläggande förståelse för ritningsläsning. Du är arbetsam, noggrann och ansvarstagande. Du
arbetar bra i grupp och har lätt för att samarbeta. Du har grundläggande datorkunskaper och du trivs
med kluriga arbetsuppgifter.
Det är inget krav men vi ser det som positivt om du innehar traverskort och/eller truckkort.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en utmanande tjänst i ett internationellt, öppet och vänligt klimat. Arbetet är förlagt till
dagtid 07.00-16.00 (med Flexvillkor) måndag till fredag. Anställningsform enligt överenskommelse.
Tillträde snarast möjligt.
Sista ansökningsdag: 2022-07-15
För mer information om tjänsten kontakta:
Operations Manager, Martin Holmberg +46 707-42 06 59
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR Manager, Martin Gruber +46 76-209 70 37
För information om Huhnseal AB besök: https://www.huhnseal.com
Vänligen maila din ansökan till: job@huhnseal.com
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