
Produktionstekniker till framgångsrik kontraktstillverkare 
 
AQ Enclosure Sollefteå AB är ett ledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av 
kapslingar och skåp samt en systemleverantör inom mekaniskt och elektroniskt montage. Kunderna finns 
främst inom branscherna kraft, säkerhet och miljö. AQ Enclosure Sollefteå AB har en organisation med 
korta beslutsvägar och stora möjligheter för den anställde att påverka verksamheten. För rätt person 
finns goda möjligheter till fortsatt utveckling inom företaget och även inom koncernen.  
 
AQ Enclosure Sollefteå AB ingår i AQ Group AB som är en av Sveriges ledande leverantörer av 
komponenter och system till krävande industrikunder. Koncernen har 6500 anställda i Sverige, Finland, 
Bulgarien, Estland, Litauen, Ungern, Polen, Serbien, Kina, Thailand, Indien, Nordamerika, Canada, 
Mexiko, Brasilien och Italien. AQ Group grundades 1994 och är noterat på Nasdaq-börsen. 
Årsomsättningen uppgår till 4,7 miljarder SEK. AQG har högsta kreditvärdighet AAA. Se även 
www.aqg.se för mer information.  
 
 
Arbetsuppgifter: 
 
Du kommer att ingå vår teknikgrupp och som en av våra produktionstekniker kommer du vara i händelsernas 
centrum. Du kommer att ansvara för det produktionstekniska tillverkningsupplägget och kommer ha många 
kontaktytor mot produktion, planering, konstruktion, inköp och marknad. Exempel på arbetsuppgifter är 
beredning av produkter för att hitta det mest kostnadseffektiva tillverkningssättet, genomföra kontinuerliga 
förbättringar och framtagning av fixturer.  
 
Vi ser gärna att du har förutsättningar för att i framtiden leda projekt och ta ansvar för mer än det 
produktionstekniska i projekten.  
 
Utbildning/Erfarenhet 
  
Vi söker dig som har ett stort teknikintresse och har erfarenhet av tillverkande industri. Vi tror att du har en 
eftergymnasial teknisk utbildning och/eller ett antal års erfarenhet från produktionstekniskt arbete. En hel del 
kunskap förväntar vi oss att du redan har, resten kommer du att lära dig hos oss.  
 
Meriterande är om du har: 
• Erfarenhet av tillverkningsindustri. 
• Erfarenhet av att arbeta i monitor. 
• Erfarenhet att arbeta i 3D-cad Solidworks. 
• Utbildning som maskiningenjör. 
 
 
På AQ är vi stolta över vår arbetsmetodik och vårt varumärke. 
 
Vi uppfattas av våra kunder som kompetenta, nytänkande och med kundens affär i fokus. Våra 
medarbetare är vår största tillgång i vår relation med kunderna. Det är därför viktigt för oss att arbeta 
långsiktigt och med hela hjärtat med i varje situation. Vi har ofta sociala aktiviteter där vi stärker 
gemenskapen och bygger relationer både internt och med våra kunder. Det bidrar till en engagerad och 
positiv anda där våra medarbetare hjälps åt för att lösa kundens uppdrag på bästa sätt. Det ger dig och 
oss en stimulerande och trivsam företagskultur att utvecklas i. På AQ har vi kul på jobbet, hjälper 
varandra och har en härlig stämning, vi ser gärna att du blir en del av den. 
 
Placeringsort 
Sollefteå  
 
Din ansökan  
Tycker du att detta låter intressant och att det passar väl in på dig? Skicka i så fall CV och personligt 
brev till personal.aqenso@aqg.se, senast den 2019-11-30. Urval kommer att ske löpande, så skicka 
gärna in din ansökan redan idag.  
 
 



Övriga frågor 
Allmänna anställningsvillkor styrs av kollektivavtal och lokala regler och avtal. Tillträde snarast möjligt. Har du 
frågor om tjänsten så får du gärna ringa eller maila Fredrik Hellström, teknikchef, 0620–25624, 
fredrik.hellstrom@aqg.se  
 


