Produktionstekniker / montör / monteringstekniker
Trivs du som bäst när du får arbeta praktiskt och använda din bredd av tekniska kunskaper? Vi söker
nu dig som vill arbeta med ny teknik i en innovativ miljö där du får möjlighet att arbeta
hårdvarurelaterat.

Om företaget
Smart Eye AB är en världsledande leverantör av avancerade eye tracking-system, en teknik som
hjälper till att identifiera, förstå och förutspå mänskliga beteenden och avsikter. De säljer sin
egenutvecklade hård- och mjukvara till företag över hela världen, främst inom fordons- och
flygindustrin samt för forskning. Beläget i nya lokaler nära Järntorget sitter drygt 70 personer på
huvudkontoret. Smart Eye genomsyras av en start-up känsla och nya idéer uppmuntras och
välkomnas alltid.

Arbetsuppgifter
Som produktionstekniker arbetar du självständigt med att montera och producera det högteknologiska
system som Smart Eye erbjuder sina kunder. Du arbetar brett med tekniken bakom produkterna då du
sätter ihop dem utefter kundens behov och ser till att systemet testas och körs igenom så att det
fungerar som det ska. Du ansvarar även för att skeppa produkterna över världen och för den
dokumentation som krävs för att rätt produkt ska komma till rätt plats. Utöver dina huvuduppgifter finns
det också möjlighet för dig att ta dig an andra uppgifter såsom att löda kretskort och diverse
mekaniska projekt i små volymer. I rollen arbetar du både under eget ansvar gällande de order som du
hanterar samtidigt som du har ett nära samarbete med dina två närmsta kollegor. Tack vare att du
arbetar så nära alla delar av systemen finns det möjlighet för dig att utveckla specialistkunskaper som
du kan använda för att hjälpa andra avdelningar inom företaget.

Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Du är van vid att hantera hårdvara och skruvar gärna i datorer professionellt såväl som på fritiden
• Du känner dig trygg med att arbeta i en Windowsmiljö och är van vid att hantera Office-program
• Du är bekväm med att löda kablar samt kan läsa ett kretsschema och göra enklare hålmontering
• Vi ser gärna att du har gått en teknisk utbildning på gymnasial eller eftergymnasial nivå
• Du har en god engelska i tal och skrift
• Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med logistik

För att trivas i rollen är du en person med ett stort tekniskt intresse som är nyfiken på hur saker och
ting fungerar och att hänga med i ny teknik. Din motivation ligger i att lösa problem som uppstår och
fundera ut egna lösningar till hur du kan ta dig an uppgifter. Du gillar att själv skruva och bygga egna
tekniska prylar och du har en förmåga att se till detaljerna i det du arbetar med för att det ska bli rätt
från början. Du föredrar att driva ditt eget arbete och du är van vid att ta ansvar för dina
arbetsuppgifter. Samtidigt gillar du att arbeta tillsammans med andra och ta del av deras idéer och
erfarenheter. Vidare trivs du med att arbeta i en dynamisk miljö där du kan arbeta fokuserat på dina
uppgifter såväl som att hjälpa andra kollegor när det behövs.

Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Göteborg
Lön: Enligt överenskommelse

