
  

 
 

Nordhydraulic AB levererar sedan 40 år hydrauliska ventiler och styrningar till världsledande kunder 

över hela världen inom fordonsindustrin. 80% av vår tillverkning exporteras och säljs såväl direkt som via 

våra egna säljbolag och distributörer. Vi har ungefär 170 medarbetare varav 140 finns på vårt 

huvudkontor i Kramfors och vår omsättning uppgår till 250 miljoner kronor. Nordhydraulic ingår i Hydac 

International med ca 7 000 anställda som utvecklar/tillverkar/marknadsför olika hydrauliska komponenter 

och system för både industrin och fordon och fordonsutrustningar.  

Kundfokuserad och utvecklingsinriktad Produktionstekniker sökes till 
Nordhydraulic AB 
 
Vi är för närvarande mitt i en mycket aktiv fas då vi satsar på stor tillväxt och utveckling. Därav söker vi nu 
en talangfull produktionstekniker som delar våra värden flexibiltet, kundanpassning och 
produktutveckling. Du kommer vara en av våra nyckelpersoner till vår strävan att vara kundens naturliga 
val av samarbetspartner och vi erbjuder stora möjligheter att utvecklas med oss inom koncernen. 
 
Arbetsuppgifter 
Som produktionstekniker kommer du ansvara för att utveckla och förbättra våra tillverkningsprocesser 
utifrån LEAN på monteringsavdelningen. För att lyckas få bästa kvalitet och tillverkningskostnad arbetar 
du med värdeflödesanalyser, tidsstudier och övriga förbättringsarbeten samt tar fram underlag till 
investeringar. Andra arbetsuppgifter som produktionstekniker är att implementera och dokumentera nya 
produkter i produktion utifrån FMEA- och PPAP-processer. Vidare kommer du att arbeta med 
processutveckling och genomförande som innebär testning, verktyg, fixturer bl.a. Då vi satsar på mycket 
process- och produktutveckling utifrån kundernas behov kommer du ibland få leda projekt för att utveckla 
tillverkningsprocessen.  
Du rapporterar direkt till teamledaren för monteringsavdelningen vilken du arbetar nära med för att 
bibehålla hög kvalitet och leveranssäkerhet. 
 
Stationeringsort Kramfors, så vi tror att du bor eller vill det inom Västernorrlands län. 
 
Din profil 
Du har teknisk ingenjörsutbildning eller flera års erfarenhet av testning som vi bedömer likvärdig. Vi 
välkomnar även nyutexaminerade ingenjörer som vill utvecklas med oss inom denna roll. Då vi arbetar 
utifrån LEAN ser vi gärna att du kunskaper inom detta och även kanske andra ständiga 
förbättringsmetoder. Vidare har du grundkunskaper inom hydraulik och CAD. Du har med fördel arbetat 
inom industri och med hydraulik men detta är inget krav. 
Personliga egenskaper som vi önskar hos dig är god förmåga att analysera, strukturera och prioritera 
utifrån ett systematiskt och kundfokuserat arbetssätt. Du är tydlig i din kommunikation och kan på ett 
pedagogiskt sätt förklara lösningar. Dina ledord är att allt går att göra bättre, mer effektivt och att proaktivt 
se tekniska lösningar utifrån kundens behov. Samtidigt som du är noggrann och organiserad har du 
förmåga att anpassa dig utifrån förändringar och kan hantera flera olika uppgifter samtidigt då du har hög 
stresskapacitet.  
Goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som skrift krävs. 
 
Ansökan och mer information 
I denna rekrytering samarbetar Nordhydraulic AB med HR Partner i Norr. Ansökan sker till 
mm@hrpartnernorr.se snarast möjligt då vi tillämpar löpande urval. Märk din ansökan med 
Produktionstekniker. Sista ansökningsdag är 2014-12-03. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta 
HR Partner i Norr, Maria Myrén på 0768-209766. 
Facklig kontakt: Jim Wisén, Unionen 0612-717226 
 
Vi ser framemot din ansökan! 
 
Vi har gjort vårt mediaval och undanber oss kontakt med säljare av annonser/rekryteringstjänster. 
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