Tomal AB, grundat 1950, är ett ingenjörs- och verkstadsföretag som tillverkar och säljer kundanpassade
doseringsanläggningar. Vi omsätter ca 110 miljoner och är för tillfället 70 medarbetare. Företaget är ett av de
ledande i branschen med leveranser till kommuner och industrier. 70 % av leveranserna går på export. Vår
anläggning ligger i Vessigebro, strax utanför Falkenberg. Vi är certifierade enl. ISO 9001:2015.
Se också www.tomal.se.

Vi söker en

Fraktansvarig
Dina arbetsuppgifter består av att upprätta avtal med fraktbolag, boka internationella frakter,
ha kontinuerlig kontakt med fraktbolag, inrikes- och utrikeskunder, samt ansvara för
remburshantering och kontrakt. Du kommer även att boka hotell och resor åt våra säljare och
montörer, hjälpa ekonomiavdelningen med kund- och leverantörsfakturor samt svara i vår
växel.
Goda kunskaper i Pyramid är en fördel och mycket goda kunskaper i engelska både tal och
skrift förutsätts och gärna något annat språk t.ex. tyska.
Du bör ha en ekonomiutbildning samt gärna erfarenhet av ovanstående arbetsuppgifter. Det
är viktigt att du är positiv, snabb och lyhörd.
Ytterligare information om ovanstående tjänst lämnas av personalchef Amelie Tham
tfn 0346/71 31 20.

Vi söker en

Projektingenjör
Du ansvarar för att, efter försäljning, driva projekten fram till leverans och ta fram
sammanställnings- och tillverkningsritningar, produktionsunderlag, beräkningar och inköp. I
vissa fall ingår idrifttagning samt kundutbildning i dina uppgifter. Allt projektarbete sker i
nära kontakt med våra kunder och agenter som till stor del är internationella.
Du bör vara maskiningenjör eller liknande, gärna med tidigare erfarenhet av projektarbete
inom mekanisk konstruktion. Du har goda 3D-Cad kunskaper där erfarenhet av Inventor och
tillhörande dokumentstyrningsprogram Vault är en merit.
Det är viktigt att du är drivande och har god samarbetsförmåga för att nå dina mål, då du
kommer ha ett nära samarbete med våra erfarna projektingenjörer och våra yrkesskickliga
medarbetare i produktionen. Goda kunskaper i engelska är en fördel.
Ytterligare information om ovanstående tjänst kan lämnas av:
Stefan Tengvall, Tomal AB tfn. vlx. 0346-713100.

Vi söker en

Programmerare/Mekatronikingenjör
Dina arbetsuppgifter består av att ta fram funktionsbeskrivningar, programmera,
sammanställa display-layouter för PLC, göra elskåpsbeställningar och granska elscheman.
Du bör vara en mekatronikingenjör eller liknande med kunskaper i programmering. Det är
viktigt att du är drivande, har ett tekniskt intresse och har god samarbetsförmåga för att nå
dina mål, då du kommer ha ett nära samarbete med våra erfarna projektingenjörer och vår elleverantör. Goda kunskaper i engelska är en fördel.
Ytterligare information om ovanstående tjänst kan lämnas av:
Stefan Tengvall, Tomal AB tfn. vlx. 0346-713100.

Vi erbjuder anställning i ett välrenommerat företag med egna produkter.
I denna rekrytering samarbetar vi med
.
Välkommen att söka tjänsten senast den 22 april på www.onepartnergroup.se.
Ansökningarna utvärderas löpande.

