Sökes: Licenssvetsare
med VVS-kunskap
Är du en driven självgående svetsare som söker nya utmaningar och vill
utveckla dina kunskaper mot prefabricerade fjärrvärmesystem? Då är detta
något för dig. Till vår Prefab-verksamhet söker vi nu licenssvetsare med
VVS-kunskap.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Svetsning och montering av prefabricerade fjärrvärmesystem. Du ingår i en
grupp av svetsare, men ansvarar själv för ditt projekt ”from start to finish”.
Fjärrvärmesystemen byggs efter kundens krav som grundar sig på AMA-text
och flödesritning. Materialen som främst används är stål och rostfritt.
Kvalifikationer
Du har en utbildning som TIG-svetsare och har godkända licenser enligt
EN:287-1, du har god förståelse för flödesritning och kunskaper i
ritningsläsning. Det är en fördel om du har utbildning eller kunskaper i VVS.
Personliga egenskaper som vi ser som viktiga för tjänsten är
samarbetsförmåga och lyhördhet, samt att du är kvalitetsmedveten,
noggrann och stresstålig.
Kunskaper i MIG/MAG-svetsning är meriterande. Provsvetsning används
som en del av urvalsprocessen.
Tjänsten är en visstidsanställning under 6 månader. För rätt person(er) finns
goda möjligheter för tillsvidareanställning. Tillträde omgående eller efter
överenskommelse.

Jitech är en offensiv legotillverkare av
produkter i stål, rostfritt och
aluminium. Våra tjänster sträcker sig
genom hela värdekedjan. Från produktutveckling, laserskärning, bockning, fräsning, svetsning, ytbehandling och montering. Med hög
kompetens, lång erfarenhet och en
produktionsanläggning i världsklass
skapar vi kostnadseffektiva produktlösningar till kunder över hela
världen. Våra flexibla produktionsanpassningar och avancerade styrsystem garanterar högsta kvalitet och
effektivitet. Från start till mål!

Kontaktpersoner
Rickard Nylin, avdelningschef svets, tele 0477-554 88
Lena Persson, personal- löneadm., tele 0477-554 29
Sista ansökningsdag är den 31 mars. Då ansökningarna kommer att
behandlas löpande kan tjänsterna komma att tillsättas före sista
ansökningsdag.
Skicka din ansökan till jobb@jitech.se märk din ansökan
”Licensvetsare”. Bifoga cv och personligt brev till din ansökan.
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Om Tingsryd
Natursköna Tingsryd är perfekt för dig som vill ha närheten till sjö, skog och lantliv. I vår region finns goda
förutsättningar för dig som på fritiden vill syssla med exempelvis fiske, ishockey, musik (Academy of Music
and Business) motorsport eller hästsport. Kanske är din dröm en egen liten lantgård?
I Tingsryds kommun kan du bo på landsbygden, samtidigt som du har nära till allt och bra
kommunikationer för att snabbt ta dig till Malmö, Köpenhamn, Växjö eller Ronneby.
Avstånd: Ronneby, Karlshamn och Växjö ca 30 min. Malmö ca 2 timmar. Köpenhamn ca 2,5 timmar.
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