PE-K O N S T R U K T ÖR

MuoviTech behöver nu rekrytera en PE-konstruktör för att vara med och utveckla och konstruera framtidens produkter och
system inom geoenergi, telecom och tryckvattenrör för hela koncernen. Rollen som PE-konstruktör innebär att man arbetar
i nära samarbete med vår utvecklingsavdelning och produktion samt tillsammans med kunder såväl nationellt som
internationellt.

ARBETSUPPGIFTER:
- Konstruktionsberäkning, CAD-konstruktion och dokumentation.
- Teknisk support, felsökning, optimering och uppföljning av installationer, driftsättningar och anläggningar i samarbete
med våra kunder.
- Understödjer koncernen med plast-, konstruktion- och systemkunskap.
- Arbetar kundnära och ges också möjlighet till arbete tillsammans med såväl försäljning som produktion mot slutkund.
- Ansvara för dokumentation, utbildning och support av våra produkter och system på våra fabriker och ute hos våra
kunder.
- Eftersom den geografiska spridningen av fabriker och kunder är stor, innebär rollen resor såväl nationellt som internationellt.

KVALIFIKATIONER:
- 3-årig tekniskt gymnasium med CAD och maskinteknisk utbildning
- Driven och social personlighet
- Noggrann, stresstålig och självständig
- Sporras av att bidra till energibesparing samt minskad miljöpåverkan.
- Meriterande om du har erfarenhet av plastproduktion, plastkonstruktion alt. maskinkonstruktion.

SISTA ANSÖKNINGSDAG ÄR 30/8.
Ansökan skickas till Mika Ojala på mika.ojala@muovitech.com.
För frågor kan du antingen maila Mika eller ringa på 070-667 62 29.

BÄST I JORDEN.
MuoviTech-koncernen är Europas ledande leverantör av innovativa produkter och system för geoenergi, telecom och
tryckvattenrör, med egna fabriker i Sverige, Finland, Polen, Holland, USA, England och Norge.
MuoviTech är en komplett leverantör av kollektorer, optorör, samlingsbrunnar, fördelningsrör, foderrör, ventiler, rördetaljer
och allt som behövs för en enkel och smidig installation. Vårt fokus är att spara energi och på jordens naturtillgångar
genom unika produkter och system med minimal materialåtgång och maximal återvinningsbarhet.
Var med att utvecklas i ett expansivt företag som använder sig av ett nytt tekniskt koncept i branschen, och en teamorienterad organisationsform som skapar glädje och laganda i arbetet.
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