Optoskand AB utvecklar, tillverkar och säljer optikkomponenter och fiberkablage för högeffektlasrar. Vi
ingår i ett av världens största laserföretag, Coherent Inc. Coherent är en ledande leverantör av lasrar
och laserteknik inom vetenskap, medicin och industri. Optoskand är en marknadsledande leverantör
av komponenter till högeffektlasrar. Våra kunder är i första hand lasertillverkare i Europa, USA, Kina
och Japan. Idag sysselsätter vi runt 100 personer i Mölndal. Marknaden för högeffektlasrar växer och
kraven på prestanda och tekniska lösningar ökar. Vår ambition är att fortsätta att växa genom att
erbjuda världsledande prestanda och kvalitet i världsklass.
På Optoskand arbetar vi aktivt med Lean och ständiga förbättringar är en självklar del i vårt vardagliga
arbete. Vi är samtidigt ett värderingsstyrt företag vilket innebär att vi strävar mot en gemensam syn
kring våra fyra värderingar: Engagemang, Glädje, Respekt och Lärande.

Montör
Till vår verksamhet i Mölndal söker vi nu montörer. Vi söker dig som är allmäntekniskt intresserad,
gärna med tekniskt gymnasium. Du skall kunna läsa och förstå mekaniska ritningar och instruktioner
som utgör underlag för tillverkning och montering. Viktigt att du har ett finmekaniskt handlag och trivs
med att arbeta med detaljer och små komponenter. Du är noggrann och har ett stort tålamod. Vi ser
gärna att du har erfarenhet av volymproduktion från industrin.
Du trivs med att arbeta i grupp och din kommunikativa förmåga är central. Vi ser att du är en
prestigelös person med en strävan att ständigt utveckla dina förutsättningar. I ditt ansvar ingår både
att utföra det dagliga tillverkningsmålet och att förbättra arbetssätt.
Arbetsuppgifterna består av montering och testning av fiberoptiska komponenter i renrum så som
fiberkablage, strålswitchar och externoptik. Produkterna innehåller både optik, mekanik och elektronik.
Arbetsuppgifterna sker på detaljnivå där man skalar och träder tunn fibertråd, men även lödning,
limning och montering av komponenter sker på detaljnivå. I arbetet används olika typer av hjälpmedel,
allt från standardverktyg till specialanpassade utrustningar som t.ex. svetsrobotar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Sista
ansökningsdatum 2018-03-04. Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Skicka din ansökan till: career@optoskand.se
Ange referens: Montör
Välkommen med din ansökan!
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