
 
 
GELAB tillverkar elektroniska produkter, kompletta system och kablage främst för den nordiska industrin. Vi är idag drygt fyrtio 
medarbetare på våra anläggningar i Gäddede och på Frösön. Vi erbjuder en komplett tjänsteportfölj och är oftast med våra kunder hela 
vägen från uppstart till industrialisering. Detta säkerställer en effektiv design samt en kvalitativ och lönsam produkt. Vi är en beprövad 
partner både för mindre företag och större elektronikkoncerner, med det gemensamt deras produkters höga tekniska innehåll. Vi hanterar 
alla volymer, från enstaka prototyper till omfattande volymproduktion. Vi har en spetskompetens att tillverka de mest avancerade system och 
är certifierade för flertalet standarder och branscher. I samarbetet med våra kunder fokuserar vi på att minimera tillverkningens påverkan 
på vår natur och miljö. 
 
 
Vi söker Montörer  
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter 
Montering av kretskort och elektroniska komponenter, boxbuild och kablage. Men arbetsuppgifterna kan också innefatta uppdateringar, 
felsökning och reparationer. Det är meriterande om du tidigare arbetat med montering, felsökning eller reparation inom 
finmekanik/elektronik.  
 
Formell kompetens 
- Gymnasieexamen med godkänt i kärnämnena, alternativt fem års relevant yrkesfarenhet. 
- Goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift 
- Erfarenhet av kretskortsmontering är meriterande 
- Lödcertifikat eller intyg på lödkunskaper är meriterande 
- ESD-utbildning är meriterande 
Erfarenhet av montering samt enklare felsökning och reparation av kretskort är meriterande. 
 
Din bakgrund 
Vi söker både dig som har erfarenhet av att jobba inom industri och dig som nyligen har avslutat din gymnasieutbildning. Viktigt för oss är 
att du som söker har en god samarbetsförmåga och en attityd till arbetet som genomsyras av lojalitet samt en stark vilja att alltid bidra med 
ditt bästa för att uppnå produktionens mål. 
 
Personliga egenskaper 
Du som söker är engagerad och lyhörd. Du har ett personligt driv och kan arbeta självständigt. Du måste vara effektiv i ditt arbete och hela 
tiden arbeta med kvalité som högsta prioritering. Vidare är du en lagspelare som gillar att samarbeta och är prestigelös inför de 
arbetsuppgifter du tar dig an.  
 
Omfattning/tjänstgöringsort 
Heltid/Gäddede eller Frösön. 
 
Tillträdesdag 
Välkommen med din ansökan snarast då vi gör löpande urval! 
 
Välkommen med din ansökan  
Kontaktperson: Simon Thomasson Bredesen, telefon 070-549 79 76, e-post: simon.thomasson@gelab.se 
www.gelab.se 
 
 
 
 
 
 


