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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 1,7 billion on a 
yearly basis and are about 1200 employees. The company has operations in Sweden, Latvia, Brazil, Germany, Hungary and China. We are now looking for 
talented, creative and result driven persons to join our company. 

 
CNC operatörer till LEAX Mekaniska AB   
LEAX Mekaniska AB söker nu självgående CNC operatörer. Som CNC operatör kommer du att arbeta med 
bearbetning, fräsning, svarvning mm. 
 
Bakgrund/Kunskaper 
Du som söker har en CNC- eller verkstadsutbildning i ryggen och några års erfarenhet av liknande 
arbete. Du ska kunna läsa av och tolka mekaniska ritningar och processinstruktioner för att sedan utföra 
arbetet utifrån dessa. Erfarenhet av CNC-programmering och ställ av maskiner och verktyg är 
meriterande. För att klara arbetet måste du ha goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift, 
engelska är meriterande. 
 
Egenskaper 
Som person är du tekniskt intresserad, noggrann och punktlig. Du är självgående, initiativtagande, 
flexibel, ansvarstagande och van att ta i när det behövs. Du har lätt för att samarbeta, har en positiv 
attityd och en vilja att lära dig. Arbetet innebär att du måste kunna arbeta skift. 
 
Övrigt 
Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att 
tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan så snart som möjligt. 
Märk din ansökan CNC-operatör och skicka till hr.leaxquality@leax.com dock ej senare än 2022-11-30 
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