
 

Kvalitets/mättekniker   sökes    på   
 
Som   kvalitetstekniker   är   du   med   och   påverkar   vår   resa   till   att   bli   ett   av   Europas   ledande   företag   inom  
precisionsmekanik.   Du   tar   du   dig   an   utmaningar   samt   utvecklar   och   förbättrar   våra   processer.   Du  
ingår   i   vårt   produktionstekniska   team   och   ansvarar   för   teknikutvecklingen   inom   mätteknik.  
Part   Precision   Sweden   AB   är   ett   ungt   och   expansivt   företag   med   28   anställda   som   omsätter   ca   50  
Mkr.   Med   bra   kommunikation   vill   vi   skapa,   god   stämning   och   respekt   för   varandra   och   på   så   vis   skapa  
en   positiv   arbetsmiljö.  
Våra   kunder   finns   inom   medicinteknik,   off-sho   re   och   precisionsmekanik.   Vi   är   det   personliga  
företaget   och   bryr   oss   om   varandra.   
Nu   söker   vi   dig   som    har   ett   brinnande   intresse   för   kvalitets   och   mätteknik.  
 
Kvalifikationer  
Vi   ser   att   du   som   söker   tjänsten   kvalitetstekniker   delar   Part   Precisions   vision   om   att   bli   en   av   Europas  
ledande   tillverkare   inom   precisionsmekanik.  
 
Den   du   är   idag;   

- Du   är   noggrann   och   strukturerad  
- Du   är   analytisk  
- Du   har   gott   mättekniskt   kunnande  
- Du   har   goda   kunskaper   i   ritningsläsning  
- Du   har   goda   kunskaper   om   toleranser   samt   form   och   läges-krav  
- Du   har   god   datavana  
- Du   har   mycket   goda   kunskaper   i   svenska,   tal   och   skrift  
- Du   har   goda   kunskaper   engelska,   tal   och   skrift   

 
 

- Du   ansvarar   för   mätteknisk   utveckling   genom   att:  
- Utveckla   mätteknik   generellt   för   produktion   och   slutkontroll   
- Dokumenterar   förbättringar   i   kontrollinstruktioner   och   ev.   andra   styrande   dokument  
- Utbildar   övriga   medarbetare   inom   det   mättekniska   området   
- I   tillämpliga   fall,   planlägger   och   utför   utfallsprover,   kvalifikationer   och  

processkapabilitetstudier   (t.ex.   CPK,   Gauge   R&R   etc)  
 

- Du   ansvarar   för   kalibrering   av   våra   mätverktyg    samt   utför   kalibrering   som   sker   i   egen   regi.   Du  
säkerställer   att   säkerställer   att   mätdonsregister   är   korrekt   och   aktuellt.  
 

- Du   ansvarar   för   programmeringen   av   mätmaskin   samt   utvecklar   och   effektiviserar   metoder   för  
mätning   i   mätmaskin  
.  

- Du   är   hanterar   avvikelser   med   grundorsaksanalyser   och   utför   korrigerande   och   förebyggande  
aktiviteter   (CAPA)  

 
Urval   och   intervjuer   sker   löpande   
Kontakta   Jarkko   Peltola  
tel:   0706   096758  
mail:    info@partprecision.se  

mailto:info@partprecision.se

