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DINA HUVUDUPPGIFTER


• Insamling och underhåll av produkt och
processrelaterade tekniska data (SAP / IMDS /
kundritningar)
• Tillhandahållande av tekniska ritningar och
dokumentation
• Stöd inom CAD, artikelhantering, process /
produktdokumentation och standardisering
• Administrations- och samordningsuppgifter
• Medverkar i olika interna projekt lokalt och globalt
• Stöd på lokal och global nivå (integration)
• Implementering och genomförande av
processförbättringar och innovationer i Oetiker Production
System (OPS)

DIN PROFIL






Till vårt R&D ”Center of Competence” i Anderstorp söker
vi dig som har kunskaper inom
CAD, SolidWorks, AutoCAD och MS Office
• Du är en prestigelös lagspelare,och samtidigt
strukturerad och effektiv.
•Du har analytiska, organisatoriska och kommunikativa
färdigheter.
• Din engelska i tal och skrift är på en yrkesmässig nivå.
• Du har god kännedom om standarder ISO / TS 16949 /
IATF, ISO 9001 och ISO 14001.
• Kunskaper i APIS (FMEA) är meriterande.
Utbildning / Erfarenhet
• Du har en avslutad teknisk högskoleutbildning alternativt
annan motsvarande utbildning inom det tekniska området.

Följ med oss in i framtiden.
En position hos Oetiker Group, ett schweiziskt familjeägt företag, erbjuder vi spännande och globala utmaningar med stora
utvecklingsmöjligheter. Vår unika företagskultur bygger på en stark förtroende där anställda uppmuntras att bidra från dag 1. Vi
omfamnar vår mångfald och förbättrar den genom att vara öppen för nya tillvägagångssätt. Vi söker kollegor som delar vår
kundcentrerade inställning för att leverera kvalitet i allt vi gör.
Låter detta som något för dig så ser vi fram emot att höra från dig. Vill du veta mer, kontakta Thomas Junfors, R&D
Manager, thomas.junfors@oetiker.com. Skicka in din ansökan till Recruitment.se.anderstorp@oetiker.com senast 2018-06-08.
Vi tillämpar löpande rekrytering.

Oetiker ger kunderna lugn och ro att deras missionskritiska komponenter är tillförlitligt
anslutna. Vi är en global ledare inom avancerade anslutningslösningar för fordonsindustrin
och för högkvalitativa applikationer inom industrisegment. Vår kompetens inom
högkvalitativa klamrar, ringar, band och snabbkopplingar sträcker sig från drivlinor och
drivlinjeprogram till medicinska applikationer. Med 1800+ anställda i mer än 25 länder och
över 75 års erfarenhet är vi den pålitliga, globala, långsiktiga samarbetspartnern för världens
ledande OEM-tillverkare.

Oetiker Sweden AB
Ågatan 48
334 22 Anderstorp
+46 371 57 57 00
www.oetiker.com

