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DRIVNA AUTOMATIONSTEKNIKER SÖKES 
 
Eltech Automation är en helhetsleverantör av automationslösningar och 
kvalificerade tjänster åt industrin. Med spetskompetens och innovativt 
tänkande erbjuder vi tjänster inom hela utvecklingsprocessen från 
behovsanalys till leverans.  
 
Eltech Automation är i en expansiv period och efterfrågan på våra tjänster ökar kontinuerligt. 
De senaste årens satsning på våra automationslösningar med robotar och vision system, har 
resulterat i flera spännande robotprojekt. För att möta den ökade efterfrågan söker vi nu en 
automationstekniker.  
 
Är du en engagerad och driven automationstekniker erbjuder vi dig en roll där du har stort 
inflytande över din egen tillvaro och arbetsuppgifter.  
 
Vi är ett företag med korta beslutsvägar och stora möjligheter för rätt person. Vi ser våra 
medarbetare som Eltech Automations största tillgång och värnar om allas trivsel samt vår starka 
företagskultur av teamkänsla och omtanke.  
 
Du kommer att arbeta med att montera, ställa in, reparera och sköta utrustning för automatisk 
styrning av olika industriprocesser och maskinlinjer. Samt installation och montage av el-
automatikutrustning, både internt men även ute hos våra kunder.  Idrifttagningar samt felsökning 
av processer och maskiner kommer att ingå. 
 
Sökande ska ha utbildning inom el och/eller automation.  
 
Vi söker automationstekniker med minst 1 års erfarenhet. 
 
Som person är du driven och har lätt för att kommunicera med din omgivning. 
Är kreativ, positiv och gillar utmaningar. 
 
Du är självgående, har lätt att ta till dig nya uppgifter och trivs i en flexibel omgivning som kan 
innebära tvära kast. 
 
Erfarenhet av PLC-programmering och elkonstruktion är meriterande. 
I Svenska och Engelska uttrycker du dig obehindrat i både tal och skrift.  
B-körkort för bil krävs.  
 
Tjänsterna kommer att tillsättas löpande så ansök redan idag!  
 
Frågor om tjänsten besvaras av: 
 
Robert Gustafsson 
Manager Electrical Engineering  
Tel.nr 0703 – 13 10 15 
robert.gustafsson@eltechautomation.se  
 
Ansökan skickas till hr@eltechautomation.se och märks med ”Automationstekniker” 


