CAD-ritare till Tomal
Tomal AB, ett miljöteknikföretag, grundat 1949, är ett ingenjörsföretag med egen tillverkning som
producerar och säljer kundanpassade doseringsanläggningar. Vi omsätter ca 150 miljoner och är för
tillfället 76 medarbetare. Företaget är ett av de ledande i branschen, med leveranser till kommuner
och industrier. 70 % av leveranserna går på export. Vår anläggning ligger mellan Falkenberg och
Vessigebro, i ett naturskönt område. Se också www.tomal.se.
Tomal står inför en spännande, expansiv fas och söker därför en CAD-ritare för en
tillsvidareanställning i Falkenberg.
Dina arbetsuppgifter:
Som CAD-ritare hos oss, kommer du att ansvara för att ta fram offertritningar,
sammanställningsritningar och detaljerade tillverkningsritningar. Du kommer även att vara med och
utveckla vår framtida digitala plattform. Du ingår i vår konstruktionsavdelning och rapporterar till vår
projektchef.
Din profil:
Vi söker dig som är utbildad CAD-konstruktör på en YH-utbildning eller högskoleingenjör. Du har ett
genuint tekniskt intresse och goda kunskaper i 3D-CAD. Hos oss kommer du att arbeta i Inventor.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av mekanisk konstruktion och projektarbete. Om du
dessutom har erfarenheter inom beräkningar är det en merit.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Kunskaper i Vault är meriterande.
För att trivas och lyckas i rollen är det är viktigt att du är drivande och har god samarbetsförmåga,
eftersom du kommer ha ett nära samarbete med våra erfarna projektingenjörer och tekniska säljare
samt våra medarbetare i produktionen.
Vi erbjuder:
Vi erbjuder anställning i ett välrenommerat företag med egna produkter. Vi är ett engagerat gäng
med en god sammanhållning. För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter. Våra order spänner
över ett brett register inom anläggnings- och maskinkonstruktion, bland annat processindustrin. Allt
projektarbete sker i nära kontakt med våra kunder/agenter och leverantörer.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Linda Kallenberger, Tomal på tel 0346-71 31 02
och/eller rekryteringskonsult Maria Skärström, OnePartnerGroup på tel 0723-96 52 24.
Omfattning: Heltid. Tillsvidareanställning hos Tomal. Tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag: 2020-01-26. Vi tillämpar löpande urval så välkommen att söka tjänsten
omgående via www.onepartnergroup.se

Om OnePartnerGroup:
OnePartnerGroup är en svenskägd koncern med ett unikt helhetskoncept för företag. Vi är en trygg
partner när du behöver hjälp med rekrytering, bemanning, utbildning och smarta
produktionslösningar. Hos oss har du tillgång till den bästa lokala kompetensen inom både
yrkesarbetar- och tjänstemannasektorn. Du får också flexibla lösningar som möjliggör långsiktig
tillväxt och lönsamhet.
Vi finns nära dig. OnePartnerGroup är verksamma på ett 50-tal orter, med cirka 2500 engagerade
medarbetare. Genom vår kännedom om, och närvaro på, så många platser är vi Sveriges lokalaste
samarbetspartner. Hur kan vi hjälpa dig?
Varmt välkommen till www.onepartnergroup.se

