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Operatör / Produktionsmedarbetare
ESKILSTUNA, Senior Material (Europe) AB
Senior Material (Europe) är en ledande leverantör av separatorfilm för tillverkning av
litiumbatterier. Företaget har sitt huvudkontor i techhubben Shenzhen i Kina och förser
batteritillverkare över hela världen med patenterade separatorlösningar.
Som svar på den snabba elektrifieringen av mobilitet, som sker runt om i Europa, har Senior
Material etablerat sitt europeiska dotterbolag Senior Material (Europe) AB här i Eskilstuna.
Etableringen i Eskilstuna blir den första investeringen och produktionsanläggningen utanför
Kina och kommer även att bli vårt europeiska huvudkontor.
Vi är oerhört stolta över att bygga den första fabriken av litiumjonbatteriavskiljare i Sverige.
Produktionsanlänggning i Svista Industriområdet kommer att utrustas med högautomatiserade
produktionslinjer av både våtprocessbasfilm och beläggning för att vara i full drift år 2025. Här
erbjuder vi en internationell och dynamisk arbetsmiljö med goda möjligheter till
karriärutveckling.
Vad söker vi?
Gillar du att arbeta inom produktion och industri?
Är du ute efter ett spännande, och viktigt, arbete inom energiindustrin? Då kanske det är just
dig vi söker!
Vi söker Operatörer/Produktionsmedarbetare till vår nya produktionsanläggning i Svista.
Arbetsuppgifter:
Som operatör är du en viktig del i verksamheten där du kvalitetssäkrar arbetet och bidrar till att
kunden kan känna sig trygg med produktionen.
Du kommer exempelvis ..
• Utföra produktions- och driftsaktiviter
• Hanterar maskiner/utrustning
• Utför underhållsarbeten
• Dokumenterar löpande arbetsmoment
Vi söker dig som:
Detta är en roll för dig som har en förståelse för tillverkande industri och trivs i en flexibel
arbetsmiljö.
Har du arbetat inom industri/produktion tidigare är det självklart meriterande, men inget krav.
Som person tror vi att du är nyfiken, händig och har ett öga för kvalitet. Du har ett framåtriktat
förhållningsätt och förstår vikten av att hålla både säkerhet, kvalitet och deadlines. Du arbetar
självständigt och i team och har ett engagerande och öppensinnat sätt.
Utöver det har du ..
• Gymnasiekompetens
• Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift är en förutsättning för att
lyckas i rollen.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Visst låter det spännande? Ta chansen och sök redan idag!
Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan komma att stängas ner innan sista
ansökningsdagen om vi gått över till urvals- och intervjufasen

Annonsens URL
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Om tjänsten
Sista ansökningsdag:
2022-08-31
Tillträde:
enl. ök.
Ansökan kräver:
- Videosvar
- CV
- Personligt brev
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Svista Lagervägen 8
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cecilia.vallin@senior798.eu
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Senior Material (Europe) AB
Svista Lagerväg 8
635 02 ESKILSTUNA
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