Unimer Plast & Gummi AB är ett marknadsinriktat och kompetensdrivet företag inom industriell försäljning av
slangar samt plast- och gummiprodukter. Unimer omsätter idag ca 65 MSEK och har som mål att inom en
tvåårsperiod öka till 90 MSEK. Företaget har 35 anställda med 1500 kunder med Skandinavien som
huvudmarknad. Vi utvecklar och säljer även egna produkter inom tillbehör för fritidsbåtar och lastfordon. Vårt
huvudkontort med produktion och lager finns i Halmstad samt försäljnings- och logistikcenter i Suzhou, Kina.

Produktionsarbetare.
Vår produktionsverksamhet omfattar montering, kapning och paketering. En stor del av
tillverkningen sker i relativt korta serier med ledtider på 1-3 veckor. Vi fokuserar på flexibilitet, kvalitet
och effektivitet. Vår affärsverksamhet inom produktanpassning växer stadigt och produkter som går
genom vår produktion står för en betydande del av företagets omsättning.

Som montör i vår produktion får du stort eget ansvar och du rapporterar till vår produktionschef.
Du är ansvarig för att prioritera och planera den produktion och montage som du själv utför av uttagna
tillverkningsorder så att leveranstider kan upprätthållas. Du deltar aktivt vid upprättandet av
arbetsinstruktioner samt följer och rapporterar eventuella avvikelser i arbetssätt till produktionschef. Du
ansvarar vidare själv för rapportering av tid för produktion per arbetsorder samt inleverans av färdiga
produkter.

Vi söker dig som har minst något eller några års verkstads- och/eller industrivana, gärna som montör
eller liknande arbetsuppgifter. Meriterande är också om du har erfarenhet av kvalitets- och
förbättringsarbete. Du har viss datorvana och känner dig bekväm att arbeta med produktionsorder och
rapportering i moderna affärssystem. Vi ser gärna att du har truckkort men det är inget krav. Du
behärskar svenska bra i tal och skrift. Vi ser gärna både kvinnliga såväl manliga sökande.

Som person är du positiv, öppensinnad, noggrann samt fungerar väl i grupp. Du har god arbetsmoral
och gillar att utvecklas och lära dig nytt. Du trivs med praktiskt arbete och har möjlighet att tillträda en
tjänst omgående.

Vi erbjuder dig ett stimulerande produktionsarbete i modern miljö tillsammans med trevliga
arbetskollegor.

För mer information är du välkommen att kontakta produktionschef Caj Ojala, tel 035-14 41 05,
caj.ojala@unimer.se eller VD Carl Magnusson, tel 035-14 41 16, carl.magnusson@unimer.se.

