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Produktionspersonal sökes
Arbetsgivare

Arta Plast AB
Antennvägen 1 A
135 48 TYRESÖ
Tel 0 Fax 08-7986879
info@artaplast.se
http://www.artaplast.se

Arbetsort

Tyresö

Platsbeskrivning

Arbetsuppgifter och kvalifikationer
Arta Plast AB söker förstärkning inom produktionen.
Vi söker duktig och engagerad produktionspersonal till att självständigt, sköta
och hantera produktionsutrustningen. I arbetsuppgifterna ingår även att packa och
kvalitetsgranska färdigproducerade
produkter. Du bör som person vara van att arbeta självständig, alltid nyfiken på att
lära dig nytt samt vara noggrann och ansvarstagande.
Arbetet sker på 3 eller 5 skift.
Kvalifikationer
-Krav på god svenska i tal och skrift.
-Meriterande är tidigare erfarenhet från arbete inom industri, t ex hanterat
automatiserad utrustning självständigt.
-Meriterande är erfarenhet från plasttillverkning.
-Meriterande är gymnasiekompetens. Gärna med någon form av teknisk inriktning.
-Meriterande är truckkort.
-Meriterande är kunskaper i engelska.
Företaget
Arta Plast AB är ett av Sveriges ledande företag inom tillverkning och utveckling
av formsprutade plastdetaljer. Inom företaget har vi samlat en stor kompetens
inom produktion och produktutveckling som tillsammans med en genuin
problemlösarmentalitet gör att vi kan erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga
produkter.
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Företagets fokus ligger idag på de två affärsområdena; livsmedelsförpackningar
och medicintekniska produkter. Produktpaletten består främst av egenutvecklade
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produkter men vi har även uppdrag som underleverantörer till en rad välkända
företag. Huvuddelen av företagets produktion går på export.
Företaget är certifierat enligt ISO 13485 för medicinteknik och ISO 22000 för
livsmedelssäkerhet.
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Arta Plast AB ligger i den natursköna skärgårdskommunen Tyresö strax söder om
Stockholm.
Varaktighet

Tillsvidareanställning

Tillträde

Enligt överenskommelse

Arbetstid/Varaktighet

Skiftarbete
Heltid
Provanställning 6 mån. tillämpas

Lön

Fast månads- vecko- eller timlön

Sista ansökningsdag

2018-07-29

Övrigt om ansökan

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan med CV och personligt brev till:
info@artaplast.se

Ansökan via e-post

info@artaplast.se

Kompetens

Truckvana (Meriterande)
Skift
Engelska (Meriterande)
Svenska (Krav)
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