
 

 

 

  
 

ELEKTRIKTER TILL MODIG MACHINE TOOL I KALMAR 
Vi erbjuder nu flera tjänster till Modigs då vi är i en hög tillväxtfas. Vi har flera spännande 
kundprojekt på gång och söker en elektriker som vill vara med på vår resa. 

Arbetet som automationselektriker innebär montering och nyinstallation av externa enheter såsom 
apparatskåp och kopplingslådor m.m. i våra maskinprojekt. Arbetsuppgifter som driftsättning och 
felsökning ligger också i befattningen. 

Du blir del av Modigs duktiga elektriker team med fin stämning mellan kollegorna i laget. Som 
elektriker är du en av nycklarna för att skapa en säker och högkvalitativ produkt för våra kunder. 

Du får arbeta med senaste tekniken tillsammans i team. Vår fysiska arbetsmiljö är ljus och ren. 

Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med goda möjligheter att utvecklas och påverka i en 
internationell miljö. 
 

FÖR ATT LYCKAS TROR VI ATT DU; 
 
 Har el utbildning på gymnasial nivå eller motsvarande 
 Har minst två års erfarenhet av arbete som elektriker Har ett stort säkerhetstänk 
 Har god förståelse i ritningsläsning 
 Är noggrann i ditt arbete med sinne för estetik 
 Är lösningsorienterad och kan arbeta självständigt 
 Är en engagerad lagspelare  
 Har goda kunskaper i engelska  

 



 

 

 
OM OSS  
 

Modig Machine Tool är ett familjeägt företag känt som världens ledande tillverkare av skräddarsydda 
premiummaskiner för flygindustrin. Vårt starka engagemang för kvalitet belönas med order från 
ledande OEM och Tier 1 företag. Modig skapar innovation och skiljer sig från konkurrenterna genom en 
integrerad lösning som inkluderar problemlösning, skräddarsydd tillverkning, provning, utbildning och 
fortlöpande teknisk kundsupport. Produktionen genomsyras av innovation, kreativitet och utveckling. 
Läs mer på www.modig.se 
 
 
ANSÖKAN  
 
Ta chansen att växa och utvecklas med oss! Vi kommer löpande att göra urval till tjänsten vänta därför in  
med din ansökan. 
 
Vill du veta mer? Kontakta rekryterande chef Daniel Tell på 072-9950754, daniel.tell@modig.se eller till 
HR- ansvarig Heléne Gustafsson på 072 995 07 80. 
 
Varmt välkommen med din ansökan till career@modig.se, märk din ansökan med ”Elektriker” 
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