
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Elos Medtech söker en Processberedare till vår enhet i 
Timmersdala  
 
 
Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartners för medicintekniska företag i 
hela världen. Vi är specialiserade på olika medicintekniska komponenter och produkter t ex dentala 
och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, 
Danmark, Kina och USA. Elos Medtech har mer än 550 anställda i världen och omsätter över 550 
miljoner SEK. 
 
Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är 
klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.  
 
Vi önskar omgående anställa en processberedare och vi söker dig som vill utvecklas inom vår 
växande koncern. 
 

 
Processberedare 
 
Som processberedare kommer du att ingå i ett team med ingenjörer med ansvar för prissättning och 
produktionsberedning av våra detaljer. Tjänsten innebär att du kommer att handha kund- och 
leverantörskontakter, färdigställa kalkyler och offerter, ta fram lämpliga tillverkningsmetoder samt att 
vara projektledare för nya produkter. 
 
Vi söker dig som har följande kvalifikationer: 

 

• Erfarenhet inom skärande bearbetning. 

• Är van att arbeta med rutiner och teknisk dokumentation.  

• Har projektledarerfarenhet 

• Är strukturerad, analytisk och har erfarenhet av kritisk granskning av tekniskt underlag. 

• Är flexibel och initiativrik och har en förmåga att driva på. 

• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift. 

• Kan arbeta självständigt och i grupp. 

• Social kompetens, då arbetet innebär kontakter med kunder, leverantörer och myndigheter. 

• Eftergymnasial utbildning inom teknik 

• Meriterande är kunskap om affärssystemet Monitor, kalkylering, projektledning samt cGMP och 
kvalitetssystem, framför allt ISO13485 

 
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och erbjuder ett stimulerande och utmanande arbete där 
rätt person kan utvecklas vidare inom koncernen. 
 
Tjänsten är heltid med placeringsort Timmersdala. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. 
 
För vidare information kontakta Försäljningschef Maria Ljung, 031- 385 71 55 
 
Vi vill ha din ansökan senast den 2018-10-08 till maria.ljung@elosmedtech.com  
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