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MEKANIKMONTÖR TILL QUINTUS TECHNOLOGIES

Tycker du att det är spännande att arbeta med nära kunden inom process- och
applikationsutveckling för metallformning inom flyg och fordonsindustri? Hos oss uppnår vi det
genom att bygga maskiner som uppnår höga tryck, upp till flera tusen bar och ofta i kombination
med förhöjda temperaturer.
Quintus Technologies är världsledande tillverkare av utrustning och tjänster för den här typen
av högtrycksteknik. Våra produktlinjer består av ultrahögtryckspressar för SMT (Sheet Metal
Forming) samt AMD (Advanced Material Densification). Våra kunder finns över hela världen.
Quintus har en historiskt mycket god lönsamhet och en växande efterfrågan på vår teknologi.
För mer information besök quintustechnologies.com samt se vår teknik på Youtube (sök på
Quintus Technologies).

Dina arbetsuppgifter
I rollen som mekanikmontör kommer du att arbeta med avancerat montage av högteknologiska
isostat- och plåtpressar men även ugnar. I leveransprojekten jobbar du tätt tillsammans med
övriga montörer, projektledare, konstruktörer och inköpare för att möta uppsatta leveranstider.
På våra produkter hittar du en mängd olika teknikområden. Detta medför att variationen i
arbetet är stor och du får chansen att lära dig nya områden. Quintus Technologies befinner sig i
en väldigt intressant och expansiv fas och du kommer att vara en viktig del i att hantera den
kommande volymökningen.

Kvalifikationer
Vi tror att du som söker har minst fem år års erfarenhet från liknande arbete inom industrin,
gärna från projektbaserad tillverkande industri. Du bör vara praktiskt lagd och ha ett stort och
brett tekniskt intresse och kunnande. Du behöver kunna läsa och förstå ritningar och ha
grundläggande vana av att använda datorer. Erfarenhet av mekanisk bearbetning, svetsning
och reparations- och underhållsarbete är meriterande.

Personlig profil
Vi söker dig som gillar högt tempo, trivs med varierade arbetsuppgifter och som tar stort ansvar
för ditt arbete. Som person är du stresstålig, noggrann och flexibel. Vi kan erbjuda dig en
omväxlande och internationell arbetsmiljö i ett världsledande företag där du har goda
förutsättningar för personlig utveckling. Att arbeta med att ständigt identifiera men även
genomföra förbättringar är en självklarhet och något som förväntas av dig i rollen. Om du
dessutom har ambitioner att utveckla dig själv, är lösningsfokuserad och har en positiv attityd vill
vi väldigt gärna träffa dig.

Ansökan
Om du är intresserad av tjänsten, vänligen skicka CV och personligt brev senast 31/1 till
recruitment@quintusteam.com
Om du har frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Anders Lindin
anders.lindin@quintusteam.com eller HR Business Partner Pamela Ernlund
pamela.ernlund@quintusteam.com

