AS FORS MW är ett estniskt företag etablerat 1992 med svenskt ägande
och management. Företaget utvecklar, producerar, marknadsför samt säljer
skogs-,jordbruks- och entreprenadmaskiner. Våra kunder återfinns på alla
kontinenter i allt från de minsta till de största företagen. I nuläget har
företaget 140 anställda med säte i Estland samt Sverige och Kina. Omsättningen ligger runt 200 MSEK.

REDO ATT GÖRA AVTRYCK I VÅR BRANSCH?
Som europeisk marknadsledare växer vi kraftigt på den globala
arenan och i detta expansiva skeende söker vi nu medarbetare,
på jakt efter nya utmaningar, med stor erfarenhet av mekanisk
industri till internationellt verkstadsföretag.

Chefskonstruktör
Vill du vara med och utveckla hållbara, smarta
och säkra materialtekniska lösningar för skogs-,
jordbruks- och entreprenadbranschen?
Vi söker Dig, Konstruktör med mångårig erfarenhet av konstruktion i framförallt stål, gärna
med kunskap från entreprenad-, jordbrukssamt skogssektorn. Branschvara inom våra
produktområden är meriterande. Du ska gilla
utmaningar och se det som en möjlighet att få
påverka framtidens produkter.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara omväxlande och variera i allt från att vara aktiv och leda
företagets produktutveckling till produktdokumentation. Du kommer att arbeta med ny- och
omkonstruktion, hållfasthetsberäkningar mm.
Fors MW arbetar och utvecklar sina produkter
i nära kontakt med våra användare. Mässdeltagande i Fors MW mässor är en del av
arbetet.

Du kommer att ingå i ett team av konstruktörer
på plats i Estland varvid vi lägger stor vikt vid
dina personliga egenskaper. Uppgiften kräver
drivkraft, kommunikationsförmåga och goda
samarbetsegenskaper. Är du motiverad och
beredd att ta ansvar så finns möjligheterna hos
oss.
Bolaget arbetar i Solid Works samt Cosmos.
För positionen krävs mångårig erfarenhet inom
sitt yrke. Goda kunskaper i engelska erfordras.
Andra språk är meriterande.
Ständigt återkommande arbetsplats blir fabriken i Estland, men tjänsten utgår från det
egna hemmakontoret. Nära tillgänglighet till
Arlanda, Kastrup alternativt Landvetter är närmast en förutsättning för tjänsten.
Vi ser våra konstruktören som en oerhört
viktig länk i kedjan för våra framtida mål
– därav är Din position hos oss satt därefter.

Vid frågor, välkommen att kontakta Informationschef Ulrica Fors Stenmarck på tfn: 0708-29 99 54.
Ansökan med meritförteckning sändes senast 2015-01-31 via e-mail till candidates@forsmw.com

