Contac Solutions AB är ett industri och handelsföretag som förser industrin med elektromekaniska produkter. Vi
omsätter ca 110 MSEK och är drygt 110 st anställda i gruppen. Produktion och kontor finns i Bollebygd, Ljungby
och via vårt dotterbolag har vi egen fabrik och ett antal partners i Kina. Sverige är en viktig marknad för oss men
exportandelen ökar snabbt och vi arbetar aktivt med kunder i många länder ex. Tyskland, England, USA, Kina
m.fl.

Som ett led i vår vidare expansion söker vi nu medarbetare till vår kablageproduktion i
Ljungby.

Lagerarbetare
Arbetsuppgifter







Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara ta emot, packa upp och lagerföra inkommande material.
Packa, utleverera och boka transporter
Plocka ihop material för den löpande produktionen
Löpande inventeringar
Enklare montagearbete i mån av tid

Din profil






Du har erfarenhet av lagerarbete sedan tidigare
Truckkort
Noggrann, effektiv och van att samarbeta i grupp
Erfarenhet av att arbeta med ett affärssystem är en merit

Montör
Arbetsuppgifter
Vi har behov av att öka kapaciteten i vår produktion och beroende på din bakgrund och önskemål kan olika typer
av arbete vara aktuella.





Tillverkning av kablage vilket innebär alltifrån att köra maskiner till handbyggda protoyper
Montering av kablage och andra elektronikprodukter
Lödning av kablage och elektronikkomponenter

Din profil





Vi ser gärna att du har någon form av elteknisk utbildning.
Erfarenhet av lödning är ett krav och vi vill att du har IPC utbildning.
Noggrann, effektiv och förmåga att hantera många olika projekt

Vi erbjuder
Vi är ett mindre bolag med en flexibel organisation och det finns stora utvecklingsmöjligheter. För den som antar
utmaningen kommer det finnas goda möjligheter till en mycket stimulerande framtid.
Kontakt
För frågor och mer information vänligen kontakta Platschef , Patrik Jonasson tel.
0372-35 882 eller patrik.jonasson@lkmab.se
Intervjuerna sker löpande, skicka gärna in din ansökan redan idag! För mer information besök vår
hemsida www.contac.se

