Mättekniker CMM/GOM
Beskrivning
Vi söker dig som har förmågan att ta eget ansvar för
ditt arbete och som vill arbeta på ett världsledande
företag inom tillverkande industri.
Arbetsbeskrivning
I rollen som mättekniker kommer du att ansvara för
kvalitetssäkring vilket innebär mätning av detaljer och
produkter som tillverkas. Du kommer att arbeta med
mätmaskiner som styrs via programmering, samt
manuellt. Du kommer till stor del i din roll
programmera mätmaskiner som kontrollerar detaljer
som är frästa, svarvade och slipade med avseende på
mått, toleranser och krav på ritning. Praktiskt arbete i
maskin kan förekomma, dock kommer fokus i
uppdraget ligga på programmering av GOM och
CMM.

Kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av manuell mätning eller mätning
i mätmaskin
• Tidigare erfarenhet av CMM maskin
• Meriterande med kunskap inom GOM
• Du uttrycker dig väl i tal och skrift samt
grundläggande förståelse för engelska
Personliga färdigheter
Som person ser vi gärna att du är strukturerad och
flexibel, samt att du kan arbeta både i team och
individuellt. Vi ser gärna att du som person är driven och
engagerad i de arbetsuppgifter du åtar dig, och uppnår
ett resultat utifrån uppsatta mål. För dig som vill jobba
med utveckling av framtiden är detta uppdraget helt
rätt!

På TechROi Group erbjuder vi flexibla lösningar då vi har bred kompetens inom flera olika branscher och
yrkesområden. Vi levererar tjänster inom:
• Teknisk konsultation och konstruktion
• Utveckling och tillverkning av Prototyper
• IT-konsultation och kompetensutveckling

Vår styrka är att varje verksamhetsområde har en renodlad verksamhet.
Tillsammans är vi ett starkt team, med fokus på helhetslösningar, kvalitét och nöjda kunder.

Vi kommer att behandla alla ansökningar och genomföra intervjuer löpande. Tjänsterna kan komma
att tillsättas innan slutdatum.
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