
 

 
Jitech är en offensiv legotillverkare av produkter i stål, rostfritt och aluminium. Våra tjänster 
sträcker sig genom hela värdekedjan. Från produktutveckling, laserskärning, bockning, 
skärande bearbetning, 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! 

 
Kantpressoperatör  
 
Har du kompetensen har vi arbetstillfället! Vi kan erbjuda anställning på en arbetsplats med 
högteknologiska maskiner, stark sammanhållning och utvecklande arbetsuppgifter. Hos oss får 
du trygghet i din anställning genom kunniga arbetsledare och välutvecklade säkerhetsrutiner. Vi 
är måna om att våra medarbetare ska trivas hos oss och känna att de växer genom sitt arbete. 
 
Jitechs personal har en erkänt mycket hög kompetens inom svetsning, plåtslageri, 
ytbehandling och montering. Vi söker nu fler operatörer till vår komponentavdelning. 
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter: 
 
Självständigt utföra programmering, ställ och verktygsbyten i våra kantpressar m.m. Det är 
viktigt med flexibilitet då vi arbetar med många komponenter i korta serier samt i stål, rostfritt 
stål och aluminium. 
 
Kvalifikationer: 
 
Du ska främst vara kunnig i programmering samt självständigt kunna utföra avancerade ställ, 
val av verktyg och parametrar utifrån olika materialkvaliteter och tjocklekar. Du kan avancerad 
ritningsläsning med avseende på form- och läge med geometriska toleranser samt goda 
kunskaper i mätteknik. Du kan arbeta självständigt, är noggrann och är lätt att samarbeta med 
samt att du kan läsa och förstå svenska.  
 
Lämplig utbildningsbakgrund är verkstads- eller industriteknisk utbildning med inriktning  
plåtbearbetning/plåtslageri 
 
Traverskort är meriterande. 
 
Kontaktpersoner: 
 
Anders Paulsson, HR. anders.palsson@jitech.se  0477-554 43 
 
Tjänsten är en visstidsanställning under 1-3 månader och för rätt person(er) finns goda chanser 
till tillsvidareanställning. Tillträde omgående, eller enligt överenskommelse. 
 
Sista ansökningsdag är 2021-04-01. Då ansökningarna kommer att behandlas löpande kan 
tjänsterna komma att tillsättas före sista ansökningsdag.  
 
Skicka din ansökan innehållande cv och personligt brev till jobb@jitech.se 
Märk din ansökan med ”kantpress”. 
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