
       

      
 
 

   

 

 
Vi söker  
 

CNC-operatörer till Elos Medtech i Timmersdala  
 
Elos Medtech Timmersdala AB är ett företag inom Elos Medtech som tillverkar produkter inom dental 
och ortopedi för den medicintekniska branschen. Nu söker vi fler CNC-operatörer, som vill vara en del 
av företagets tillväxtresa.  
 
Arbetsuppgifter 
Som CNC-operatör kommer du ingå i ett team på 10 personer som arbetar i samarbete med övriga 
produktionsgrupper. Du kommer att ansvara för uppstart av produktion i CNC-maskiner samt 
produktion till färdig produkt  
Som CNC-operatör kommer du att arbeta med längdsvarvning och fräsning i bearbetning av titan och 
rostfritt material.  
 
Din profil  
Vi söker engagerade och drivna CNC-operatörer, gärna med erfarenhet och kunskap i skärande 
bearbetning, som vill arbeta i vår produktion. Vi tror och hoppas att ni med ett strukturerat arbetssätt, 
tillsammans med teamet kan öka vår processtabilitet för en effektivare och mer kvalitetssäker 
produktion.  
Ni brinner för förbättringsarbete, ser möjligheter före svårigheter, är lösningsorienterade och 
värdesätter möjligheten att få utvecklas inom företaget  
Ni fungerar bra i grupp och att erbjuda en hjälpande hand till kollegor är en självklarhet för er – helt 
enkelt härliga lagspelare! 
 
Vi erbjuder 
Under din första tid hos oss genomgår du ett introduktionsprogram och blir tilldelad en fadder som 
kommer att stötta dig. Vi erbjuder även internutbildningar inom CNC teknik. Vi har kollektivavtal med 
IF Metall.  
 

”Man lär sig mycket inom yrket här och även på en personlig nivå samtidigt som man har roligt på 
jobbet” 

- Jennifer och Natalie, CNC operatörer 
 
För mer information kontakta  
Arbetsledare, Karl Larsson 0511-440 678.  
 
Ansökan  
Tycker du att detta låter som en intressant utmaning? Vi kommer lägga stor vikt vid din personlighet 
och ser fram emot att läsa din ansökan. Urval och intervjuer kommer att ske löpande.  
 
Skicka ansökan till Carina Gustafsson, HR: carina.gustafsson@elosmedtech.com  
Märk ansökan med aktuell tjänst.  
 
Om Elos Medtech  
Elos Medtech är en arbetsplats för engagerade och passionerade människor, som vill växa 
professionellt. Våra medarbetare har ett stort engagemang och är stolta över den kunskap och 
expertis som har utvecklats inom bolaget genom åren. Vi erbjuder en arbetsplats som bygger på 
samarbete, solidaritet och pålitlighet. Vi tror på att ge våra medarbetare möjligheter att utvecklas inom 
sitt arbete och påverka sin framtid.  
 
Elos Medtech är en ledande utvecklings- och strategisk 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 
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operationsinstrument. Kunderna är medicinteknikföretag som är internationellt verksamma. Elos 
Medtech har verksamhet i Sverige, Danmark, Kina och USA och huvudkontoret ligger i Göteborg, 
Sverige. Vi omsätter ca 700 MSEK och har fler än 600 personer anställda världen över. Elos Medtech 
är sedan 1989 noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.  
 
Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.elosmedtech.com 
 

http://www.elosmedtech.com/

