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Mättekniker 

   
LEAX Group is a manufacturer of mechanical components and subsystems for the heavy vehicle industry, mining and construction 
industries and other engineering industries. We are a fast growing, privately owned, business group with its origin in Sweden. 
Since the beginning of the 1990´s, we have grown through acquisition and organic growth, and we have grown with more than 
35% per year. We have a turnover of more than SEK 1,5 billion on a yearly basis and are about 1200 employees. The company 
has operations in Sweden, Latvia, Brazil, Germany, Hungary and China. LEAX Group is now gearing up to continue our growth and 
are planning to further increase the turnover to SEK 2,5 billion until 2020. Therefore, we are now looking for talented, creative 
and result driven persons to join our company. 

LEAX Mekaniska AB i Köping söker en erfaren Mättekniker. 
 
I dina arbetsuppgifter ingår verifiering av både egenproducerade artiklar samt köpt material till vår 
bearbetning. Vidare att utifrån mätuppdrag och operationslistor utföra mätning i koordinatmätmaskiner med 
programvara Calypso, ytmätare, profilmätare samt med handmätdon. I arbetet ingår även en del 
administrativa arbetsuppgifter såsom kapabilitet- och UPL sammanställningar. I uppdraget ingår även att 
stötta organisationen med att tolka protokoll, komma med förbättringsförslag. 
 
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning med teknisk inriktning. Har du en mätteknisk utbildning från 
högskola eller liknande är det meriterande. Du har mycket goda kunskaper inom ritningsläsning och form & 
läge. Du har en bakgrund inom mätteknik med erfarenhet av kuggeometri. Vi använder oss av Zeiss 
koordinatmätmaskiner och erfarenheter från det är meriterande. Då programmering av ovanstående maskiner 
är en del av arbetet ser vi att du har stor datorvana, med tidigare erfarenhet av programmering.  
 
Vi söker dig som är driven, flexibel och kan ta egna initiativ. Du söker ständigt sätt att förbättra och 
effektivisera vårt arbetssätt och våra rutiner. Du kan arbeta självständigt och fungerar även bra i grupp. Vi har 
höga krav på noggrannhet och därför krävs förmåga att arbeta metodiskt och systematiskt. Erfarenhet av 
PPAP är meriterande. 
 
Frågor kring tjänsterna besvaras av Caroline Bäckman 0221-346 39. Skicka in din ansökan redan idag 
caroline.backman@leax.com, urval ser löpande. Sista ansökningsdag är den 25 oktober 2017. 
Välkommen med din ansökan!  
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. 

http://www.leax.com/

