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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 1,5 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 söker kvalificerad produktionstekniker. 

Vi erbjuder ett omväxlande och utmanande arbete inom en växande internationell koncern av företag som bl.a. 
tillverkar drivlinekomponenter på kontraktsbasis till lastbilar och personbilar. Från ämne till färdig komponent, 
inklusive värmebehandling och hårdbearbetning. Som produktionstekniker i LEAX Mekaniska har man sina 
huvudsakliga arbetsuppgifter i Köping men uppdrag mot andra företag inom gruppen och resor kan förekomma.  

Vi söker dig som har spetskunskap och erfarenhet av produktionsteknik inom något eller flera av områdena: 
1) Hårdbearbetning med bl.a. slipning och hening/superfinishing. 
2) Bearbetning av kugg, mjukt och hårt. 
3) Skärande bearbetning, svarvning / fräsning / borrning. 

Meriterande är goda kunskaper om bearbetningsmaskiner, CNC programmering, mätmetoder, CAD & CAM. 
Kännedom och erfarenhet av ISO/TS; IATF och PPAP är även det meriterande. 

Grundläggande krav är datorvana med Office verktyg samt goda kunskaper i ritningsläsning. 

För att lyckas som produktionstekniker på LEAX krävs att man kan kombinera engagemang och flexibilitet med 
systematik och noggrannhet då krav och förutsättningar kan ändras snabbt.  Kommunikation och samarbete 
internt såväl som externt är mycket viktigt, vilket innebär att dina kunskaper i tal såväl som skrift på svenska 
och engelska måste vara goda.  

http://www.leax.com/
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Arbetsuppgifterna innebär teknisk beredning med metodupplägg, uppspänningsteknik, verktyg, programmering, 
mätmetoder samt instruktioner. Vid framtagning av instruktioner och ritningar används CAD systemet Solid 
Edge. För programmering använder vi Esprit och Cimco. Implementering av nya artiklar sker i projektform där du 
kommer att delta aktivt samt vid behov driver egna projekt. Systematiskt arbete med förbättringar ingår som en 
viktig del av arbetet.  

Som framgångsrik produktionstekniker på LEAX finns möjlighet att jobba med anslutande arbetsuppgifter såsom 
tekniska och produktionsekonomiska utredningar, underlag till offerter, projektledning, maskininvesteringar, 
kvalitetssäkring eller andra tekniska specialområden. Allt beroende på engagemang, kunskap och förmåga. 

Frågor om tjänsten besvaras av teknikchef Per Hassel 0221 - 346 22 

LEAX eftersträvar en jämnare könsfördelning och ser gärna kvinnliga sökande. Löpande urval sker så skicka din 
ansökan snarast, dock senast 2018-11-02, bestående av några rader om dig själv samt ett CV till 
hr.leaxquality@leax.com, Märk ansökan med ”Produktionstekniker Köping”. 

Vi ber dig att utelämna information om följande i dina handlingar; ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 
övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv. 
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