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Kvalitetstekniker sökes till Axipto i Nybro 

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. Verksamheten präglas av ett stort tekniskt 
kunnande, nytänkande och engagemang. 
 
Just nu söker vi en kvalitetstekniker som vill vara med och påverka vår kvalitetsutveckling vad gäller 
produkter och enskilda processer inom verksamheten. Tjänsten avser en tillsvidareanställning med 
placeringsort Nybro och start enligt överenskommelse. Vi söker dig som brinner för teknik, 
programmering och som ser möjligheter där andra ser problem. 
 
Arbetsbeskrivning 
Som kvalitetstekniker har du det kvalitativa ansvaret för den interna produktionen där du, 
tillsammans med produktionsledningen och operatörerna ute i verksamheten, genomför både 
uppstart av nya produkter och löpande kvalitetskontroller på befintliga produkter. 
 
Du förväntas ta initiativ och löpande driva samt förbättra det interna kvalitetsutfallet. Du kommer 
driva förbättringsarbeten inom produktion och system i utsedda förbättringsgrupper med närhet till 
produktion. 
 
Din profil 
Vi söker dig som har erfarenhet av produktions- och kvalitetstekniskt arbete inom 
tillverkningsindustri. Alternativt har du ett brinnande intresse för teknik och du har lätt för att lära dig 
nya saker. Arbetet kräver god datorvana och att du behärskar svenska och engelska i såväl tal som 
skrift. Kommunikation är mycket viktigt både internt och externt med kunder och leverantörer.  
Som person förväntas du vara ansvarstagande, noggrann och nyfiken på verksamhetens utmaningar. 
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper eftersom ingen kan allt men förmågan att 
utvecklas och lära sig nytt är essentiell. 
 
Har du frågor är du välkommen att kontakta Andreas Milesson, Kvalitetschef, 0481-475 08, eller 
Caroline Darwiche, HR-Specialist, 0481-475 15. 
 
Välkommen med din ansökan till jobb@axipto.se. Sista ansökningsdag är 2023-01-29. Urval kommer 
dock att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Tveka 
därför inte att skicka in din ansökan redan idag. 
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