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Elos Medtech är en av de större och ledande utvecklings- och produktionspartnerna 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 ca 550 MSEK och är ungefär 550 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 i Skara 
 
Elos Medtech Skara AB är ett företag inom Elos Medtech som tillverkar formsprutade polymera 
produkter för den medicintekniska branschen. Vi är i en mycket expansiv fas och utökar vår kapacitet 
kontinuerligt. 

 
Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet från formsprutningsindustrin samt dokumenterad kunskap 
inom automation och robotprogrammering. 
 
Du är noggrann, har god samarbetsförmåga och förmågan att självständigt lösa problem. 
Du bör dessutom vara ansvarsfull, ha dokumentationsvana och datorvana. 
 
Arbetsuppgifter: 

• Löpande effektivitetsökande aktiviteter 

• Utveckling av metoder och processer 

• Provkörning och processutvärdering vid nya projekt/nya material och kvalitetsproblem 

• Robotprogrammering 

• Verktygsbyten och igångkörning av löpande produktion 
 
Kunskap inom hydraulik och el är meriterande. 
 
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och erbjuder ett varierande och utmanande arbete i en 
spännande verksamhet med medarbetare i världsklass. 
 
Tjänsten är en 100% Tillsvidareanställning. 
 
För vidare information kontakta Produktionschef Jimmy Johansson på: 
jimmy.johansson@elosmedtech.com  
Tel. 072-15 15 616 
 
Ansök med CV och personligt brev senast 2021-12-30 till: 
jimmy.johansson@elosmedtech.com  
 
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. 
 
Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.elosmedtech.com 
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