
 

 

 

LEAX Group är en företagsgrupp med ca 1200 anställda. LEAX Group har verksamhet i Köping, Falun, Falköping & Tidaholm i Sverige, Riga & Rezekne 
i Lettland, Curitiba i Brasilien, Detmold i Tyskland, Mezökövesd i Ungern samt Kunshan i Kina. LEAX Group är en kontraktstillverkare av mekaniska 
komponenter och delsystem till den tunga fordonsindustrin, gruv- och anläggningsindustrin samt övrig verkstadsindustri. LEAX levererar även 
kundanpassade växellådor till en mängd olika mekaniska verkstadsindustrier. LEAX Group bedriver dessutom konsultverksamhet inom kvalitets-, 
miljö- och ledningssystem via LEAX Quality. 

LEAX Skaraborg söker nu en Underhållschef till vår verksamhet i Falköping 
 Dagtid/Heltid 

Vi erbjuder ett omväxlande arbete inom en växande internationell koncern av företag som tillverkar 
komponenter på kontraktsbasis.  

Arbetsuppgifterna innebär att koordinera, utföra och analysera akut och förebyggande och avhjälpande underhåll i 
produktionsutrustningarna. Beredning av reservdelar och förebyggande underhåll. Delta och delansvarig i nya projekt. 
Genomföra ständiga förbättringar på befintlig produktionsutrustning med målet att förbättra tillgängligheten. Utbilda och 
träna operatörer inom operatörs-underhåll och bereda operatörsbundna uppgifter inom området. Kommunicera resultat och 
föra lösningsorienterade diskussioner med övriga funktioner inom företaget. Systematiskt arbete med förbättringar ingår 
som en viktig del av arbetet. Kännedom och erfarenhet av IIATF och ISO är meriterande.  

Dina erfarenheter 
Lämplig bakgrund är teknisk utbildning med flerårig erfarenhet av Underhållsarbete, FU och Akut gärna inom 
fordonsindustri.  Du ska ha god kännedom om IATF, ISO 14001. Kompetens inom LEAN. God vana i datormiljö, MS-Office 
samt Monitor. 

För att klara jobbet måste du 
Vara strukturerad och kunna arbeta i grupp samtidigt som det ställs krav på att du kan jobba självständigt och fokuserat. 
LEAX arbetar med självgående som ett ledord, både internt och externt, vilket ställer krav på att du som person är villig att, 



 

 

inom givna ramar, fatta egna initiativ och ha ett driv i ditt arbete. För att lyckas och trivas i detta jobb är det viktigt att du har 
dessa personliga egenskaper.  

Som ledare är du lyhörd, engagerande och delaktig. Du ser möjligheter och lösningar i problem. Du är van att jobba på ett 
strukturerat sätt och inte rädd att kavla upp ”skjortärmarna”. I din grupp ingår en bemanning på 10 personer.  

Du skriver och talar svenska och engelska obehindrat. B-körkort är ett krav. 

Tjänsten kommer att vara placerad i Falköping och som Underhållschef ingår Du i företagets ledningsgrupp. 

Redogör tydligt för dina kompetenser i förhållande till ställda krav. Beskriv i detalj vad dina arbetsuppgifter och erfarenheter 
har inneburit. 

För mer information om LEAX kan du läsa på www.leax.com 

Märk ansökan ”Underhållschef” och skicka senast 2018-11-19 till madeleine.karlsson@leax.com  

Frågor om tjänsten besvaras av Senior Advisor Kjell Carlsson 070-593 62 21. 

Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare. 

http://www.leax.com/
mailto:madeleine.karlsson@leax.com

