
 

 

Nordhydraulic AB levererar hydrauliska ventiler och styrningar till världsledande kunder inom 
mobil hydraulik. Vi är idag ca 145 anställda och finns i Kramfors.  
Nordhydraulic ingår i den tyska HYDAC-koncernen med ca 9000 anställda i 50 olika företag.  
 
 
Arbetsuppgifter Produktionstekniker maskinbearbetning 

Ditt uppdrag går ut på att utveckla och förbättra tillverkningsprocesser för att tillgodose den bästa 

kvalité samt kostnad med hjälp av moderna verktyg och processer. 

Maskinbearbetningen hos Nordhydraulic består av 42 medarbetare som är indelade i tre avdelningar 

som du kommer agera stöd för. Ditt arbete kommer att vara varierat där du inledningsvis kommer 

att fokusera på dokumentation och anvisningar av processer.  

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av: 

 Implementering och dokumentation av nya produkter i produktion 

 FMEA och PPAP processer i samband med nya produkter 

 Processutveckling och genomförande  

 Värdeflödesanalyser 

 Tidsstudier 

 Tekniska beredningar och genomförande av investeringar 

 
Kompetens 

Du har goda kunskaper i engelska samt svenska både i tal och skrift vilket arbetsuppgifterna 

förutsätter. 

Du har goda kunskaper inom Officepaketet då arbetet innebär mycket dokumentation och 

beräkningar. Det är meriterande för tjänsten om du har kunskaper av Lean, CAD och/eller har 

hydraulikkunskap. 

 
Bakgrund 

Har studerat fyraårig teknisk linje med arbetslivserfarenhet av produktion inom industrin alternativt 
studerat högskoleingenjör inom maskin. Du har med fördel jobbat med likvärdigt arbete och inom 

industri tidigare. 
 
Person 

Du är ansvarstagande genom att du själv driver ditt arbete framåt. Vidare är du strukturerad i ditt 
arbete och flexibel. 
Ansökan 
Låter detta intressant så är du varmt välkommen att anmäla ditt intresse med ditt CV och ett personligt 
brev till: 
hr@nordhydraulic.se  
 
Märk ansökan med: Produktionstekniker 
Sista ansökningsdag är Rullande.  
Urval och intervjuer sker löpande. 
 
Vid frågor ang. tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Peter Velin på 070-480 70 01. 
Vid frågor ang. rekryteringen är du varmt välkommen att kontakta Lars Hallin på 070 – 480 70 17  
Vi har gjort vårt medieval och undanber oss kontakt med säljare av annonser/rekryteringstjänster. 
 
http://www.nordhydraulic.se/  
http://hkig.se/  
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