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Driven servicetekniker till Axipto 
 
 
Axipto är ett växande företag som ligger i framkant inom produktionsteknik. Vi arbetar med den senaste 
tekniken inom skärande bearbetning både vad det gäller maskiner, verktyg och metoder. Axipto är en del av 
industrikoncernen Inducore - Vi är det mindre företaget med korta beslutsvägar men med det stora företagets 
muskler i koncernen. Vi investerar kontinuerligt i ny teknik i form av CNC-maskiner och robotbaserade 
automationslösningar. Därför består Axiptos maskinpark till stor del av moderna CNC-maskiner, vilket ger oss 
teknik i absolut framkant. Verksamheten präglas av ett stort tekniskt kunnande, nytänkande och engagemang. 
 

Dina arbetsuppgifter  

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på maskinparken. 
Som servicetekniker kommer du att arbeta med problemlösning och medverka till nödvändiga förbättringar på 
maskiner. Du kommer även att ha daglig kontakt med verksamheten och arbeta nära operatörerna, teknikerna 
samt maskinleverantörerna. 

Din profil  

För att lyckas i rollen har du förmågan att jobba både självständigt och i grupp. Du ser inga hinder i att arbeta i 
ett högt tempo och ser problemlösning som en utmaning.  Du har ett intresse för teknik och har ett mekaniskt 
kunnande med en förmåga att skapa en helhetssyn över ditt arbete där du ser vad som behöver åtgärdas, 
enligt ett systematiskt och analytiskt arbetssätt. Du är engagerad med ett driv och en vilja att lära. Vidare är du 
en flexibel, strukturerad och ansvarstagande person. I din roll som servicetekniker kommer du att arbeta med 
underhåll och service, likväl som felsökning och reparationer. Det är därför till stor fördel om du har erfarenhet 
av service och underhåll av maskiner i tillverkande industri. Tjänsten kräver en initiativtagande person som trivs 
i en roll med eget ansvar och bred variation i arbetet. 
 

Krav 

➢ Teknisk utbildning, gymnasial eller högre, inom el, mekanik, automation alternativt motsvarande 
yrkeserfarenhet 

➢ Svenska i tal och skrift samt engelska i tal 

 

Meriterande 

➢ Underhåll av CNC-maskiner 
➢ El-behörighet 
➢ 3-5 års erfarenhet från en liknande roll inom underhåll, exempelvis erfarenhet av service och 

underhåll av maskiner i tillverkande industri. 
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Sista ansökningsdag är 2022-08-30, dock sker rekryteringen löpande. Tjänsten är tills vidare på heltid och 
placeringsort är Nybro. Skiftgång kan förekomma. 

Välkommen med din ansökan till jobb@axipto.se 

Vid frågor är du välkommen att höra av dig till 

Fredrik Sjöberg, fredrik.sjoberg@axipto.se, 0481-475 06, Platschef 

Caroline Darwiche, caroline.darwiche@axipto.se, 0481-475 15, HR-Specialist 
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