ÅAC Microtec och dess dotterbolag Clyde Space erbjuder
kundanpassade och nyckelfärdiga tjänster, från design till drift
av satellitsystem i omloppsbana. I detta ingår pålitliga
satellitplattformar som anpassas utifrån kundernas specifika
behov. Vi levererar även ett komplett utbud av delsystem för CubeSats och småsatelliter. I gruppen
är vi totalt ca 100 personer varav ca 25 finns på vårt huvudkontor i Uppsala.

ÅAC Microtec expanderar och söker till kontoret i Uppsala en

Produktionsplanerare
med ordning och reda
Vi söker dig som vill ta ett stort eget ansvar där dina huvudsakliga arbetsuppgifter är inköp,
lagerstyrning, produktionsplanering och utleveranser. Du kommer att arbeta med hela
kedjan från planering och genomförande till uppföljning. Dessutom arbetar du med
implementering av- och löpande uppdateringar i vårt affärssystem. Produktionen sker såväl i
egna lokaler som hos underleverantörer och hos vårt dotterbolag Clyde Space i Glasgow.
Vi erbjuder ett självständigt och omväxlande arbete i ett internationellt företag i teknikens
framkant. Hos oss arbetar du i ett litet men väl sammansvetsat team som kännetecknas av
hög arbetsglädje stora möjligheter av att vara med och påverka.
Du själv har en god teknisk utbildning med flerårig tidigare erfarenhet från liknande
arbetsuppgifter, gärna i en högteknologisk miljö. Erfarenhet från elektronikproduktion eller
mekanisk tillverkning är det meriterande, dock inget krav. Likaså är det en fördel om du har
arbetat i Jeeves men grundkravet är god erfarenhet av att implementera och arbeta i
affärssystem. Du är strukturerad och metodisk samtidigt som du har en social förmåga och
är en god kommunikatör. Inte minst känner du glädje och lust inför möjligheten att vara med
och bygga upp ett framgångsrikt företag som utvecklar system för satelliter med rymden
som slutmål. Goda kunskaper i engelska och svenska är en förutsättning, såväl i tal som i
skrift.
För ytterligare information ring vår konsult Peter Ternebring på Confidera Urval, tfn
070-639 88 89. Din ansökan skickar du snarast, märkt ”Produktionsplanerare - ÅAC”, till

rekrytering@confideraurval.se

