Nu söker vi ännu flera
produktionsmedarbetare till Ortolab
På Ortolab erbjuder vi alla våra anställda givande och utmanande
arbetsuppgifter i en god arbetsmiljö i nyrenoverade lokaler. Hos oss får alla
medarbetare chansen att synas och bidra med idéer och engagemang.
Arbetet genomsyras av ständiga förbättringar bland annat genom 5S. Vi är
nu i en expansiv fas och söker därför ett flertal produktionsmedarbetare till
vår tillverkningsenhet i Rundvik, belägen mellan Umeå och Örnsköldsvik.

Vår vision och filosofi
Vi arbetar utifrån vår vision att ”Vi vill bidra till ett mer aktivt liv för oss alla”
därför är vår ambition att skapa extremt stötdämpande fotbäddar som går
att använda i så många sammanhang som möjligt. Fotbädden ska kunna
stärka människors hälsa och välbefinnande i rörelse. Vi arbetar också aktivt
för att bidra till ett mer hållbart samhälle och tillverkar därför våra
teknologiskt avancerade fotbäddar i slitstarka material, som ger produkterna
maximal livslängd. Vi strävar hela tiden efter att ligga i framkant när det
gäller materialval och resurssnålhet.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är av varierande karaktär fördelat mellan olika processer i
vår produktion. Du fyller en viktig roll i vår produktion av ortopediska
fotbäddar, där dina primära arbetsuppgifter blir att utföra och säkerställa
produktionsutfallet på varje unik produkt.

Utbildning/erfarenhet
Gymnasial utbildning ex. industritekniskt program eller motsvarande,
och/eller liknande yrkeserfarenhet är meriterande. Du har gärna några års
erfarenhet inom tillverkande industri. Arbete med CNC-fräsning och god
datorvana är meriterande.

Personliga egenskaper
Vi söker personer med rätt inställning och stort driv. Du är van att arbeta
självständigt och som en del av ett team. Du är praktiskt lagd och tar gärna
egna initiativ. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Noggrannhet ser
vi som en självklarhet.

Om företaget
Ortolab AB är ett väletablerat privatägt företag med sin produktionsenhet i
Rundvik, Nordmalings kommun. Ortolab är ledande inom tillverkning av
individanpassade ortopediska inlägg som förebygger och lindrar människors
besvär. Vi är idag rikstäckande och under vår devis Made in Norrland levererar
vi årligen nära 70 000 par till våra nöjda kunder och återförsäljare. Ortolabs
produktionsenhet består av en högteknologisk miljö med 3D-scanning,
modellering och tillverkning där jobbet utförs ifrån den egendesignade
programvaran.

”

”
Jag använder alltid Ortolabs
inlägg när jag tränar. Efter två
avslitna korsband och atros i
knäna är fotbäddarna oerhört
viktigt för mig. De gör att jag
Man
med utan
atrossmärta
i knäna
kan träna

” Vilken skillnad! Jag inte bara
ser hur rätt det är. Jag känner
det i rygg och nacke.

Man med atros i knäna

Tillträde
Enligt överenskommelse.
Omfattning/varaktighet
Heltid/tillsvidareanställning.
Ortolab AB tillämpar 6 månaders
provanställning.
Lön
Lön enligt avtal.

Tacksam kvinna

Ansökan
Ansökan görs via e-post till
per@ortolab.se
Bifoga CV och personligt brev.
Skicka in din ansökan omgående då
vi går igenom urvalet löpande. Dock
senast 15:e juli.
Adress
Ortolab AB
Masonitevägen 4
914 41 Rundvik
Tel. 0930-301 36
Kontaktpersoner
Platschef, Per Engman
per@ortolab.se tel. 070-6991373
Facklig rep, Kristina Wiström
kina@ortolab.se tel. 0930-30136
Webbsida
www.ortolab.se

