
Vi söker  
maskinoperatörer

We‘re hiring  
machine operators

Som Maskinoperatör producera du klippt och svetsad plåt     
(tailored blanks) efter produktionsplaner och kvalitetsrutiner.
Rollen kräver god vana av truckkörning, och det är meriterande 
om du har traversutbildning.

Det är viktigt att du har ett stort intresse för teknik, och gärna 
tidigare erfarenheter från industrin. För tjänsten krävs även 
goda kunskaper i svenska och engelska.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Rollen kräver 
att man ser vad som behöver göras och när, att samarbeta och 
visar respekt för andra, samt kunna bidra till en positiv anda.
Du har förmåga att arbeta självständigt och i team samtidigt 
som du ser möjligheter i förändringar, kan hitta lösningar och ta 
eget initiativ.

Vi vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning och 
etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Sök gärna i 
dag. Vi träffar kandidater löpande.

As Machine Operator, you produce cut and welded steel sheets 
(tailored blanks) according to production plans and quality 
routines. The role requires good skills in truck driving, and it is a 
merit if you have training in overhead cranes.

It is important that you have a large interest for technology, and 
previous experience from manufacturing industry. The role also 
requires good knowledge of Swedish and English.

We place great value on your personal qualities. The role 
requires that you see what needs to be done and when, to 
cooperate and show respect for others, and to contribute in a 
positive spirit. You have the ability to work both independently 
and in teams, as well as seeing change in a positive way, can 
find solutions and take your own initiative.

We want to take advantage of the qualities that an even gender 
distribution and ethnic and cultural diversity add to the busi-
ness. Please feel free to apply today. We will meet candidates 
continuously.

Du är välkommen med din ansökan med ett kort personligt 
brev och CV. Skicka ansökan till: 
maren.topp@wisco-tb.com

Läs mer om oss på www.tailored-blanks.com/en

Information Information 

You are welcome to apply with a short cover letter and CV. 
Send your application to: 
maren.topp@wisco-tb.com

Read more about us at www.tailored-blanks.com/en

Inventing tomorrow - since 1985


