Montörer till Ydreskåp - Österbymo
Arbetsgivare

Ydre Skåp AB
Ågatan 6
570 60 YDRE
Tel 0381-669000
info@ydreskap.se
www.ydreskap.se

Arbetsort

Ydre

Platsbeskrivning

Företagspresentation:
Ydreskåp är en av Sveriges ledande tillverkare av klimatsmarta skåp för
transportbilar. Fabriken för tillverkning av skåp och bilar, är belägen i Österbymo
och sysselsätter 40 personer.
Ydreskåp anpassar och bygger transportbilar av olika fabrikat, för en mängd olika
ändamål. Varje år byggs det ca 700 bilar, allt från stora skåpbilar till småbilar och
pick-up.Företaget är certifierat som premiumpartner till de flesta biltillverkarna,
bl.a. Opel och Renault.
Ydreskåp AB ingår i Nordic Vehicle koncernen.
Ydreskåp är kvalitetssäkrat i enlighet med FR2000.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Ydreskåp är nu inne i ett expansivt utvecklingsarbete vilket gör att man nu söker
montörer.
Arbetsuppgifter:
Du kommer att få jobba med montering av påbyggnader ex. skåp och flak på
bil och lastbilschassier. Del och förmontage av detaljer och komponenter på/i
produktsortimentet. Montering av tillvalsutrustning ex. bilvärmare, bakgavellyftar,
larm, inredningar mm.
Även limning och kapning av stomdetaljer; golv, väggar och tak igår i
arbetsbeskrivningen.
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Din profil:
Vi söker dig som är positiv, teknisk, självgående, ansvarstagande och har
god samarbetsförmåga. Samt att du trivs med ett fysiskt arbete och högt
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tempo. Erfarenhet av montering, ritningsläsning samt en fordonsteknisk
utbildningsbakgrund är meriterande.
Eftersom den största delen av arbetet utförs i grupp måste du vara engagerad och
trivas med att arbeta tillsammans med andra.
För att du snabbt ska komma in i jobbet ser vi gärna att du har ett intresse för bilar,
teknik och att arbeta med händerna, du kanske mekar eller bygger på fritiden
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Svenska i tal och skrift är ett krav.
Varaktighet

Tillsvidareanställning

Arbetstid/Varaktighet

Heltid Schemalagd arbetstid

Lön

Fast månads- vecko- eller timlön
Kollektivavtal finns

Kontaktpersoner

Conny Hult 0381-669062

Sista ansökningsdag

2018-04-15

Övrigt om ansökan

Passar du in på ovanstående profil, vi jobbar med löpande urval så tveka inte
att kontakta Conny Hult för mer information om tjänsten. Kontaktuppgifter:
conny.hult@ydreskap.se 0381-669062.

Ansökan via e-post

conny.hult@ydreskap.se

Kompetens

Fordonsteknik (Meriterande)
Ritningsläsning (Meriterande)

Arbetsgivarkundnummer: 2-1048-964
Ordernummer: 0018-199390
Anmäld: 2018-04-04
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