
Produktionsmekaniker 
 
Vi på EMS älskar entreprenadmaskiner och nöjda kunder!  

Som en i vårt team får du möjlighet att utvecklas tillsammans med oss i en organisation som är 
tillräckligt stor för att ha resurser att satsa på sina medarbetare, men ändå så liten att du syns, hörs 
och förväntas bidra till vår gemensamma utveckling. Våra medarbetare har en stor del i våra kunders 
framgångar. Nöjda kunder är vår framgång och för det krävs bra produkter och motiverade 
medarbetare.  

Det går bra för oss och bolaget är i behov av att förstärka produktionsavdelningen. Om du passar in 
på profilen är du välkommen att skicka in din ansökan. 

Arbetsuppgifter 

• Produktion av standardiserade och kundanpassade entreprenadmaskiner inom mekanik, 
hydraulik och elektronik 

• Mekanisk bearbetning/svetsning 
• Dokumentera, skriva arbets- och servicerapporter 

Yrkesmässiga kriterier  

• Erfarenhet från produktion/kundanpassning av entreprenadmaskiner eller tunga fordon 
• Kunskap inom hydraulik och elektronik 
• Minimum gymnasiekompetens, gärna med inriktning inom fordon eller verkstadsteknisk 

utbildning 
• Heta arbeten och truckkort är meriterande 
 

Personliga egenskaper  
Förtroendeingivande, positiv och prestigelös med stor ansvarskänsla. Du är effektiv, servicedriven 
och lösningsorienterad. 

Start: Omgående 
Omfattning: Heltid 
rekrytering@ems.se 
 

Om oss 
EMSG Sverige AB är en av Sveriges ledande aktörerna i entreprenadmaskinbranschen. Vi är 
generalagenter för några av världens största varumärken som Takeuchi och Hyundai men 
säljer även kvalitetstillbehör från kända tillverkare såsom Daemo, Rototilt, Engcon, SMP m fl. 
Från vårt dotterbolag NTC AB i Sundsvall säljs även hjullastare från Ljungby Maskin och 
Lundberg till norra Sverige. Utöver våra egna fullserviceanläggningar finns har vi ett 
rikstäckande nätverk av återförsäljare. Företaget har cirka 70 medarbetare.  
 
Följ oss gärna på Facebook, Instagram, Linkedin och YouTube. Mer information: www.ems.se.  
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