Låt din fantasi bli verklighet! Vi söker en Mekanisk konstruktör.
Brinner du som vi för innovativa tekniklösningar och optimal kundanpassning?
Noleks filosofi är att sätta kunden i fokus och utveckla skräddarsydda produkter för kvalitetskontroll.
Vi beskriver oss som ”det lilla storföretaget”, då vi är verksamma i en multinationell miljö kombinerat
med familjär småföretagaranda. Vi värdesätter individens möjlighet att forma sin egna roll i bolaget.
Just nu söker vi dig med stort teknikintresse och problemlösningsförmåga.
Du som konstruktör hos oss har en helhetsroll där du efter kundspecifikation designar maskiner från
grunden, köper in komponenter och följer upp framtagandet. Kort sagt: ”Ser hur din fantasi blir
verklighet”.

Rollen i punkter
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Problemlösning.
• Nära samarbete med kunder.
• Prototypframtagning och drifttestning.
• Ta fram mekanikkonstruktioner och detaljritningar
Vi söker dig som är:
• Genuint teknikintresserad och innovativ.
• Högskole- ,Civilingenjör eller liknande med minst 5 års erfarenhet som mekanikkonstruktör.
• Erfarenhet av Autodesk Inventor eller liknande CAD-program.
• Flytande Svenska och Engelska i tal och skrift.
Vi meriterar:
• Erfarenhet av FMEA-analys och kunskap angående maskindirektivet.
• Erfarenhet av automationsarbete och/eller konstruktion av specialmaskiner.
• Erfarenhet av hållfasthetsberäkningar och projektledning.

Om Nolek
Nolek bygger helt kundanpassade maskiner för tätkontroll, kunderna finns i alla branscher över hela
världen. Energi, fordon, förpackning samt medtec är växande affärsområden. Företaget grundades
1973 och har sedan dess haft en ledande roll i utvecklingen av avancerad tätkontroll. Det var faktiskt
Nolek som satte en svenska standarden för tätkrav i Sverige. Nolek har sitt huvudkontor i Norsborg,
södra Stockholm och egna dotterbolag i USA, Malaysia, Nederländerna, Ungern; Kina och Danmark,
samt över 15 distributörer världen över. Nolek ägs av Indutrade.
Kontaktperson: Lars Karlsson, Projekt och konstruktionschef.
Arbetsgivare: Nolek AB, för mer information se www.nolek.com
Ort: Norsborg
Omfattning: Heltid
Vi behandlar ansökningar löpande, du är välkommen att skicka din ansökan till info@nolek.se
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