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Mekaniskt underhåll 

   
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 söker en underhållsmekaniker för placering vid företagets enhet i 
Köping. 

Arbetsuppgifter 
Som underhållsmekaniker arbetar du med akuta reparationer och förebyggande underhåll på fabrikens alla 
maskiner. Deltagande i förbättringsarbete och projektarbete förkommer också. Maskintyper är CNC-styrda 
fleroperationsmaskiner, svarvar, kuggbearbetningsmaskiner, slipmaskiner med varierande grad av automation. 
Maskinparken är i varierande ålder.  
Därtill ingår arbete med underhåll anläggning och fabrikens härdverk. 
 
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att 

 Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på maskiner på enhetens båda verkstäder. 
 Anskaffa reservdelar och externa tjänster 
 Tjänsten innebär arbete inom både el och mekanik. 

Formell kompetens 
Gymnasium med teknisk inriktning, gärna process- och automation. 
Erfarenhet från CNC-maskiner. 
Flytande Svenska i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska. 
El behörighet är meriterande 
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Övriga önskvärda kompetenser 

 truckkort A+B 
 flytande engelska och svenska i både tal och skrift 
 körkort B 
 PC- vana 

Din bakgrund 
Du har ett stort intresse för teknik i alla dess former. 
Med fördel har du arbetat med underhåll inom tillverkande industri. 
 
Personliga egenskaper 
Du är ansvarstagande, noggrann, fokuserad och positiv. Du arbetar systematisk och är ordningsam, Du har 
heller inga problem med att lösa flera ärenden parallellt. 
 
Vi vill att du har erfarenhet och därmed god teknisk kompetens inom automationsområdet 
 
Anställningsform/omfattning/tjänstgöringsort 
Tillsvidareanställning 
Heltid 
Köping 
 
Tillträdesdag 
Med start omgående. 
 
Information 
Löpande urval. Välkommen med din ansökan! 
Tjänsten ska tillsättas omgående och rekryteringsarbetet sker därför löpande under ansökningstiden.  Skicka din 
ansökan till: hr.leaxquality@leax.com bifoga CV och personligt brev. Frågor om tjänsten besvaras av Kenneth 
Andersson tfn: 0221-346 87 
 
For more about the company, please visit www.leax.com 
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