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JOBB & KARRIÄR
Du som vill jobba på
södra sidan av stan!
Som OriLink systemansvarig så kommer du jobba med följande:
➢ Microsoft Visual Studio - .Net, C#, C++, VB
➢ Microprocessor lösningar helst Microchip, mjukvara och
hårdvaruförståelse
➢ Apputveckling iOS och Android
➢ Dataintegration mellan vårt system och våra kunders
ekonomi/produktionssystem
➢ Ethernet och USB
➢ Kundsupport för dataintegration och avancerad felsökning
Din profil:
Du som söker skall vara självständig och ha lätt för att samarbeta.
Det är viktigt att du har en social förmåga då du arbetar med
många kontaktytor både internt och externt.
Du skall trivas med att ta eget ansvar.
Du bör ha en utbildning som är relevant för tjänsten, alternativt
har du erfarenhet från arbete med liknande arbetsuppgifter.
Vi finns i egna lokaler i Älta.
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten så är du välkommen att kontakta
Krister Tynhage via e-post krty@alentec.se www.alentec.com.
Välkommen att skicka din ansökan och CV till ovanstående
e-post adress.
Alentec & Orion AB utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustningar och tjänster
inom pumpning, mätning, dosering och avgasutsug för fordons-verkstäder och
industri. Vi erbjuder marknaden ett koncept bestående av produkter/ system/
installation/service och utbildning som en del av en värdeskapande process med
målet att tillfredsställa våra kunders önskemål. Alentec & Orion’s produkter säljs
över hela världen. Vi har återförsäljare i över 80 länder och försäljningskontor
i England, Frankrike och Belgien.

Annonsera:
Ring 08–550 552 70

PERSONAL SÖKES!
Du ska kunna jobba torsdagar och fredagar
dagtid samt vara en resurs för dina kollegor.

Vi söker dig som är en lagspelare, känner du
är social och pålitlig.
Ett härligt gäng väntar på en kollega.
Maila och berätta mer om dig själv.
rickard@tumbatraningscenter.se

Taxiförare sökes
Ett av Taxi Kurir Stockholms större åkerier
söker chaufförer i hela Storstockholm.
Nya bilar.
Hör av dig till Peder Carlsson på
0708-66 31 00
eller info@autoteam.se

TeknoDetaljer i Järfälla söker

Laserberedare

Trivs du med ett arbete som ställer höga krav på ansvarskännande?
Är du strukturerad och noggrann? Då vill vi gärna höra från dig!
TeknoDetaljer ligger i Veddesta i Järfälla.
Vem är du?
Vi ser gärna att du har följande bakgrund:
• Mångårig erfarenhet av laserprogrammering
• Goda ritnings- och mätkunskaper
• Du har goda kunskaper i CAD-program (vi använder Inventor och Autocad)
• En fördel om du har erfarenhet av att arbeta i TruTops

Som laserberedare är du länken mellan vår kundansvarige och operatören i verkstaden.
Du ansvarar för att förbereda ritningar och modeller i CAD samt programmera detta för
vår Trumpf laserskärmaskin. Du kommer även att ansvara för arkivering av ritningar
och kunddokument.
TeknoDetaljer erbjuder kunderna allt från enstyckstillverkning till korta serier.
Yrkesskicklighet, kvalitet och leveransprecision är våra viktigaste tillgångar.
Din huvuduppgift är att utföra beredning och programmering av laserarbeten.
Ansökan
Skicka din ansökan senast 2019-10-18 till faisal.taha@teknodetaljer.se.
För mer information kring tjänsten - ring eller maila Faisal Taha, affärsområdeschef,
tel: 08-795 27 34.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om TeknoDetaljer
TeknoDetaljer utvecklar och marknadsför avancerad automationsutrustning till i första
hand den medicintekniska industrin. Företagets andra verksamhetsområde är legotillverkning av precisionskomponenter med kunder inom industri, medicinteknik, kommunikation, kärnkraft och försvar. TeknoDetaljer har 30 anställda och finns i Järfälla
med närhet till allmänna kommunikationer som pendeltåg (Barkarby). Företaget har
kollektivavtal.
www.teknodetaljer.se

Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag.

Hitta din nya personal via våra
tidningar och digitala kanaler.
För annonsering
ring 08-550 552 70
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