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PER I 

 

   

 

 

Vill du arbeta med programmering av 

robotsvets? 

Personlig Profil 

Har du en avklarad utbildning inom programmering eller tidigare erfarenhet som robotsvetsare? 
Vill du dessutom bli en del av ett starkt etablerat företag med en tydlig värdegrund? 
Då kan du vara den vi letar efter.  

 Nu söker vi en driven programmerare/robotsvetsare till Tidbecks i Ljungsarp.  

Du som söker tjänsten är utbildad programmerare / robotsvetsare.  
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som robotsvetsare, men inte ett avgörande krav.   

För rätt person med rätt utbildning tror vi att det går utvecklas väl i rollen. 
 
Du kommer att ingå i en produktionsgrupp om ca 30 personer.   
Arbetsgruppen strävar efter flexibilitet och du bör ha lätt att anpassa dig till olika arbetsuppgifter. 
Som person är du social, flexibel, samarbetsvillig och ansvarsfull i ditt arbete. 
Du har mycket goda kunskaper i svenska, då alla arbetsbeskrivningar och instruktioner förekommer på 
svenska.  
 
Känner du igen dig i beskrivningen? Tveka då inte att kontakta oss. 

Tjänst 

Arbetet innebär i huvudsak programmering av robotsvets. 

Du kommer arbeta operativt med att hämta och justera program.  
Programmeringen sker i styrprogrammet ABB.  
Erfarenhet av programvaran Bystronic är mycket meriterande.  

Fixturkännedom och kunskaper i ritningsläsning är högst meriterande, men inte ett avgörande krav. 
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Om Arbetsplatsen 

Om kundföretaget: 

Tidbecks är en underleverantör till både svensk och utländsk industri.  

Hos Tidbecks tillverkas uteslutande kundunika och kundanpassade trådprodukter.  

Företaget grundades 1840 och har en gedigen industriell erfarenhet.  

Idag är Tidbecks ett modernt verkstadsföretag med bred kompetens inom konstruktion och produktion. 

Med engagerade medarbetare, gedigen kompetens och lång erfarenhet, har Tidbecks ett svårslaget 

koncept.  

Läs gärna mer om företaget på deras hemsida:  

http://www.tidbecks.se/sv/ 

Om Kompetensföretaget 

Boge Kompetens AB är ett kompetens- och utbildningsföretag som förser lokala företag med kompetent 
och självgående personal. Vårt arbete präglas av lokal kännedom, kundnärhet och flexibilitet. 

 

Övrigt 

 

Sök tjänsten senast den 30 november, 2018. 

Arbetet är förlagt till 2-skift.  

Du arbetar varannan vecka förmiddagsskift mellan 05:30 och 14:00 (måndag till fredag). 

Varannan vecka arbetar du eftermiddagsskift mellan 13:45 och 23:00 (måndag till torsdag). 

  

Ansökan skickas till:   

ann-sofie@bogekompetens.se 

 

  


