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Elos Medtech är en av de större och ledande utvecklings- och produktionspartner inom medicinteknik. 
Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden – Dental, Orthopedics och Life Science. Elos Medtech är 
specialiserat på utveckling och tillverkning av medicintekniska produkter såsom implantat och operationsinstrument. 
Vi omsätter över 600 MSEK och är ungefär 570 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 en 
 

Mättekniker / Operatör till efterbearbetningen på Elos Medtech Skara AB. 
 
Vi behöver förstärka vårt team med en driven engagerad medarbetare som vill arbeta med framställning 
av medicintekniska produkter i olika polymera material. 
 
Vi är ett starkt bolag som tror på en framtid tillsammans med våra kunder som är globala.  
Elos Medtech Skara AB, är certifierade enligt ISO 13485, ISO 14001, och vi är även FDA registrerade.  
 

Din roll – dina arbetsuppgifter 

Arbetet innebär mätning av uppstarts detaljer och daglig produktionsmätning, manuellt såväl som i 
mätmaskiner. 
Arbetet innebär också att jobba i vår efterbearbetnings avdelning. 
 
Att säkerställa att rätt dokumentation efterföljs. 
Att vara länken mellan mätning, efterbearbetning och produktion, dvs. att säkerställa 
produktionsmätningen. 
 
På efterbearbetning jobbar man med packning, montering, renrumsarbete mm. 
Tjänsten innebär dagtidsarbete samt helgskift ingår i tjänsten. 
 

Din profil – Kvalifikationer och personliga egenskaper 

Vi söker dig som tidigare har arbetat som mättekniker. 
Har god kunskap i ritningsläsning och att hantera handmätverktyg. 
Du är fingerfärdig, noggrann och kvalitetsmedveten. 
 
Vi ser gärna att du har erfarenhet av mätmaskiner och mätprogram t.ex. Q-das eller liknande.  
 
I urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är angelägen om att ta ansvar för 
att nå resultat och kvalitet!  
Du är proaktiv och drivande, ditt arbetssätt präglas av struktur och du är van att dokumentera. 
Du har en mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga, en lagspelare kort och gott. Du har ett 
stort engagemang. 
Din svenska är mycket god i tal och skrift och din engelska är god samt meriterande om du har 
erfarenhet av medicintekniska produkter. 
 

Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare med tanke på kön, ålder, etnicitet m.m. Tjänsten är en 

tillsvidaretjänst på heltid med start omgående eller efter överenskommelse.  

Vid frågor kontakta Peter Gustafsson på telefon 0511-25715. 
 
Vi vill ha din ansökan senast 2020-02-16 

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

http://www.elosmedtech.com/
http://www.elosmedtech.com/

