
 
 
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 en Produktionstekniker med intresse för kvalitetsfrågor  
 
Produktionsteknik  
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter 

- Produktionsutveckling, driva GELABs förändringsarbeten inom produktion.  
- Närvara vid kundmöten där tekniska frågor kräver produktionsteknikkompetens.  
- Stötta produktionen med analys av produkter där det krävs kunskap att läsa kretsscheman. 
- Upprätta effektiviseringsplaner (LEAN) samt driva Gelabs produktionseffektiviseringsarbete i enlighet med uppsatta planer. 
- Upprätta kalibrerings- och underhållsplaner på maskiner och utrustningar.  
- Genomföra kalibreringar eller köpa in tjänster för kalibreringar på maskiner och produktionsutrustningar.  
- Genomföra underhåll och enklare reparationer på maskiner och produktionsutrustningar. 
- Analysera produktionsflödet och vara tekniskt stöd till produktionen.  
- Vara tekniskt stöd till processamordnare samt driva produktionsrelaterade processutvecklingsprojekt. 

 
Kvalitet 
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter 

- Hålla Gelabs verksamhetssystem anpassat till driften och säkerställa efterlevnad av kraven enligt ISO-certifieringar och övriga 
standarder.  

- Utbilda och kommunicera inom förtaget när det gäller verksamhetssystemets innehåll och tillämpning. 
- Driva interna- och delta i externa revisionsprocesser. 
- Arbeta med riskbedömningar inom företaget. 
- Driva och bevaka företagets systematiska arbetsmiljöarbete samt upprätthålla kontakter med berörda myndigheter. 

 
Din bakgrund 
Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba inom produktionsteknik eller som nyligen har avslutat din högskoleutbildning eller motsvarande. 
Det är meriterande om du arbetat med elektronik eller elektroniktillverkande industri. 
 
Personliga egenskaper 
Du kommer att ingå i en produktionsteknikavdelning, varför det är viktigt för oss att du som söker har en god samarbetsförmåga och en 
attityd till arbetet som genomsyras av lojalitet samt en stark vilja att arbeta med förbättringar inom produktion. 
Du som söker är engagerad och lyhörd. Du har ett personligt driv och kan arbeta självständigt. 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: Arie Blanken, telefon 0704-22 95 66, e-post: arie.blanken@gelab.se 
www.gelab.se 


