ETP Transmission AB, ett bolag i Indutrade‐gruppen, är ett ”spjutspetsföretag” inom teknikområdet
hydrauliska spännförband. Med egenutvecklade produkter har vi lyckats etablera en ledande position
inom tre affärsområden: allmän maskinbyggnad, industriell träbearbetning och metallbearbetning.
Företaget finns på Tornby i Linköping, omsätter i år ca 130 miljoner med god lönsamhet och har 65
anställda. För mer information se vår hemsida www.etp.se

Vi söker Svetsare med känsla för kvalitet
Arbetsuppgifter
Som Svetsare på ETP Transmission AB jobbar du i fräscha och ljusa lokaler och får vara del av ett
ambitiöst team. Du kommer i första hand arbeta med Tig‐ svetsning i både manuellt och i en
halvautomatiserad robotcell för att sedan gå över till att lära sig köra våra elektronstrålesvetsning
(EBW) maskiner. Du kommer ansvara för allt från enklare montage från en ritning till färdig svetsad
produkt vilket innebär att tillverka och kvalitetsäkra med både avsyning och kontroll enligt
svetsstandard på ETP. Arbete på ETP kräver stor flexibilitet för att du ska kunna jobba med ställ,
programmering, fixturering och mätning samt förväntas kunna stötta vid behov andra avdelningar
med olika arbetsinnehåll. Då vi tillverkar produkter med mycket hög precision är noggrannhet en
förutsättning för att du skall lyckas hos oss. Eftersom tillverkning främst sker i små serier är ständigt
arbete med ställtidsreducering och tillverkningsoptimering en del av arbetet.
Din kompetens







Giltigt svetsarprövning samt är det meriterande om du har jobbat med EBW svetsning.
Erfarenhet av svetskvalitetsäkring och dess metoder.
Det är meriterande om du har verkstads erfarenhet av skärande bearbetning typ i svarv, fräs,
slipning samt är duktigt på montering
Erfarenhet av ritningsläsning och manuell mätning
Kunskap om rapportering i MPS (Monitor)
Truck och traverskort

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är lättlärd, motiverad till att utveckla ditt eget och gruppens arbete samt bidra till
ständiga förbättringar. Vi tror också att du är noggrann med stort tekniskt intresse. Vidare tycker du
om att hjälpa och samarbeta med andra, du är lojal och anser det viktigt att leverera i tid och med
rätt kvalitet.
Övrigt:
Vi ser framemot både kvinnliga som manliga sökande
Anställning
Tillsvidare
Lön enligt kollektivavtal
Ingår i företagets bonussystem samt tar del av företagets övriga förmåner.

Ansökan skickas till:
Ricard Gros, Produktionschef
ricard.gros@etp.se
Urval och tillsättning sker löpande.
Har du frågor om tjänsten eller företaget kontakta:
Ricard Gros, Produktionschef
ricard.gros@etp.se , 013‐247182
Niklas Skogh, Klubbordförande IF Metall
niklas.skogh@etp.se, 013‐247177

