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Elos Medtech är en av Europas större och ledande utvecklings- och produktionspartner inom 
medicinteknik. Verksamheten bedrivs inom fyra affärssegment – Dental Implant System, Trauma & 
Spine, Medical Devices och Diagnostics.Elos Medtech är specialiserat på utveckling och tillverkning av 
medicintekniska produkter såsom implantat och operationsinstrument. Vi omsätter ca 550 MSEK och är 
ungefär 520 anställda med verksamhet i Sverige, Danmark, USA och Kina. Elos Medtech är sedan 
1989 är noterat på Small Cap, NASDAQ OMX Stockholm AB.  
 
 
Vi söker 
 

Formsprutningstekniker till Elos Medtech Microplast i Skara 

 
Elos Medtech Microplast AB är ett företag inom Elos Medtech och formsprutar produkter för den 
medicintekniska branschen. Vi är inne i en expansiv fas och utökar vår kapacitet kontinuerligt. 

 
Vi söker dig som har goda erfarenheter av formsprutning, provkörningar, verktygsbyten och 
igångkörning av löpande produktion av plast samt kunskaper om polymera material, är noggrann, har 
god samarbetsförmåga och förmågan att självständigt lösa problem. 
Du bör dessutom vara ansvarsfull, ha dokumentationsvana och datorvana. 
 
Arbetsuppgifter: 

 Löpande kvalitets- och förbättringsarbete 

 Utveckling av metoder och processer 

 Provkörning och processutvärdering vid nya projekt/nya material och kvalitetsproblem 

 Robotprogrammering 

 Planering och utförande av löpande underhåll 

 Verktygsbyten och igångkörning av löpande produktion 
 
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och erbjuder ett varierande och utmanande arbete i en 
spännande och dynamisk verksamhet med känslan av ett familjeföretag. 
 
Vid frågor kontakta Peter Gustafsson på telefon 0511-257 15. 
 
Vi vill ha din ansökan senast 2017-03-24 

Ansökan sker via mail till ansokan.microplast@elosmedtech.com 
Märk ansökan: ”Formsprutningstekniker” 
 
Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.elosmedtech.com 
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