VSM Group AB i Huskvarna är ett företag i SVP koncernen med ca 50 anställda. Vi har huvudansvar för koncernens produktutveckling av hemsymaskiner och tillbehör som ger konsumenter världen över möjlighet att uppleva glädjen med
kreativ sömnad. Produkterna säljs under de globalt ledande varumärkena SINGER®, HUSQVARNA VIKING® och PFAFF®.

Mekanikkonstruktör
Visste ni att världens största och främsta symaskinstillverkare har sin utvecklingsavdelning i Huskvarna?
Nu ska den bli ännu större! I höst storsatsar vi i Huskvarna för att stärka upp inför nya spännande utmaningar.
Vi hoppas att just du vill göra denna resa med oss!

Som mekanikkonstruktör på VSM Group kommer
du att arbeta med ett antal olika mekaniska delsystem
i våra sy- och brodérmaskiner. De utmaningar som
du möts av när det gäller finmekaniska detaljers höga
krav på precision, många olika konstruktionsmaterial,
bred variation av konstruktionselement, komplexa
mekatroniska system samt avancerad användning
av CAD-system hittar du på få andra arbetsplatser
i Sverige. Att komma med innovativa lösningar på
kluriga problem tillhör din vardag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Vara delaktig i hela utvecklingskedjan från
konceptfas till release.
• Konstruera symaskinens inre mekanik i Creo
Parametric.
• Ansvarig för ett eller flera av symaskinens
delsystem.
• Optimera konstruktioner genom samarbete med
simulerings- och labbresurser.
• Arbeta i tvärfunktionella team, nära elektronik-,
mjukvaru-, labb- och sömnadsexperter.
Din Profil
• Flera års arbetslivserfarenhet inom
mekanikkonstruktion.
• Kandidat eller masterutbildning inom
mekanikområdet.
• Du tilltalas av stort inflytande på slutgiltig
produkt.
• Goda kunskaper i engelska.
Meriterande
• Erfarenhet av utveckling i Creo Parametric.
• Goda kunskaper om flertalet olika
konstruktionsmaterial och tillverkningsmetoder.
• Erfarenhet av att använda simulerings- och
labbresurser i utvecklingsarbetet.
• Erfarenhet av eller ambition att ta
en ledande konstruktörsroll.

Hos oss får du det lilla företagets möjligheter till
inflytande i kombination med att jobba i en globalt
världsledande organisation. De utmanande projekten,
de världskända varumärkena, de fantastiska
högteknologiska produkterna tillsammans med vår
starka sammanhållning, gör att våra medarbetare
trivs och känner stor passion för arbetet.
Välkommen med din ansökan!
Tjänstens omfattning
Tillsvidareanställning
För ytterligare information:
Magnus Hofwing, 036-14 64 95 eller vår hemsida
www.svpworldwide.com
Fackliga företrädare:
Unionen: Lars Gunnar Gustafsson, 036-14 68 58
Sveriges Ingenjörer: Sofia Rudstam, 036-14 74 04
Urval sker löpande så tjänsten kan komma att
tillsättas före ”Sista Ansökningsdagen”.
Du är välkommen att skicka din ansökan senast 201901-02 till:

hr.sweden@europe.svpworldwide.com

Märk din ansökan ”Konstruktör mekanik”

