
Teknikinformatör till Nolek 

arbetsbeskrivning. 
Vill du jobba med utveckling och trivs när det händer mycket och du får vara med hela vägen från idé 

till färdig produkt? Vill du jobba med spännande teknik i ett företag som är världsledande inom sitt 

område och där du har möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med företaget? Då kan det vara 

just dig vi söker! 

Nolek är en världsledande leverantör av helhetslösningar för läckprovning, verifieringsprovning och 

läcksökning. Med vår tekniska kompetens och långa erfarenhet förser vi våra kunder med effektiva 

lösningar för deras specifika behov och vi har levererat utrustning för att prova en mängd olika 

komponenter, allt från motorblock till hybridbatterier, medicinförpackningar och mobiltelefoner. 

På Nolek hjälper vi ofta våra kunder redan i prototypstadiet av deras produktutveckling för att 

säkerställa att våra produkter möter kundens behov när massproduktionen inleds. Vi arbetar i 

tvärfunktionella projektgrupper i nära samarbete med våra kunder. Vi jobbar även tätt ihop med våra 

kollegor i Malaysia, där vi har både utveckling och produktion. 

Vi eftersträvar en stimulerande arbetsmiljö som ger dig energi och skapar förutsättningar för trivsel 

och goda prestationer. På vår tillväxtresa kommer du att vara delaktig i många parallella förbättrings- 

och utvecklingsinitiativ, som till exempel förbättrade arbetssätt och modularisering av våra produkter. 

Nolek erbjuder ett omväxlande arbete i ett globalt företag med goda utvecklingsmöjligheter. 

ansvarsområden. 
Som teknikinformatör på Nolek kommer du att vara ansvarig för att de maskiner vi utvecklar har en 

teknisk dokumentation (manualer och instruktioner) som är anpassade till våra kunders behov och i 

enlighet med det regelverk som finns. Du kommer att jobba i projektteam och tillsammans med 

konstruktörer beskriva maskinernas funktion och handhavande.  

Arbetsuppgifter som ingår i rollen är bland annat: 

● Framtagning av operatörsmanualer och underhållsbeskrivningar. 

 

kvalifikationer. 
Vi söker dig som har jobbat något/några år som teknisk skribent och känner dig mogen att ta ett eget 

helhetsansvar.  

• Stor teknisk förståelse. 

• Strukturerad  

• Kännedom om Maskindirektivet 

• God svenska och engelska är ett krav 

 

För eventuella frågor gällande denna rekrytering, kontakta Lars Karlsson på Nolek 

Lars.karlsson@nolek.se alt. +46 725 550 214. 
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