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Annons: Maskinoperatör Coating Services 

Som maskinoperatör kommer du att ingå i ett team på avdelningen Coating Services, där vi idag är 4 

personer. Du kan läsa mer om vad Coating Services gör här: www.impactcoatings.com/coating-services. 

Vi sätter stort värde på viljan att samarbeta. Arbetet kräver att du tycker om att arbeta mot deadlines och 

har ett tekniskt intresse. Du är ansvarstagande, positiv och ordningsam. 

Dina ansvarområden 

• Utföra produktion av beläggningar i enlighet med uppsatta rutiner och beredningar, där alla steg 

från inleverans till utleverans ingår. Exempel på processteg är: Ankomstkontroll, tvätt, beläggning, 

kvalitetskontroll, packning. 

• Förberedelse för nästkommande uppdrag och maskinställ, såsom materialuttag, blästring, tvätt. 

• Maskinställ, inklusive slipning, blästring och tvätt av vakuumdelar.  

• Dagligt underhåll av utrustningen inom Coating Services. 

• Skötsel, service, reparationer och förbättringar av utrustningar och lokaler som tillhör Coating 

Services. 

• Vara den ansvariga operatören vid ett flertal beläggningsuppdrag. 

• Aktivt deltagande vid framtagning/förbättring av beredningar för generella rutiner och 

kundspecifika beläggningsuppdrag. 

• Aktivt deltagande i ständiga förbättringsarbeten inom Coating Services. 

• Montage och support åt maskintillverkningen, vid behov. 

Dina kvalifikationer 

• Du gillar att arbeta praktiskt i en produktionsmiljö under utveckling. 

• Du har en förmåga att se möjligheter och har en flexibel attityd. 

• Du klarar av ett tidvis högt tempo, samtidigt som du inte ger avkall på noggrannhet. 

• Du besitter ett kvalitetstänk där fokus är att kunderna ska bli nöjda. 

• Du har en bra kommunikationsförmåga och gillar att arbeta i ett team. 

Arbetslivserfarenhet / Utbildningskrav 

Flerårig erfarenhet av industriell produktion. Behärska engelska i tal och skrift. 

 

 

Vi hoppas att du vill bli en del av vårt företag - här finns möjlighet att engagera sig och vara en del av en 

spännande utveckling! 

Denna tjänst är en tillsvidareanställning med provanställning. 

Välkommen med din ansökan till marie.dhayer@impactcoatings.se senast 15/12. 

Märk din ansökan ”Maskinoperatör CS”. 
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Om Impact Coatings 

Vill du jobba i ett svenskt miljöteknikbolag? Impact Coatings i Linköping erbjuder klimatsmart teknik för 
ytbeläggning baserad på PVD/tunnfilmsfysik och våra kunder finns över hela världen. Vi är ett 
tvärfunktionellt team med spännande år framför oss. Hos oss ges du stora möjligheter att påverka, att 
få ansvar och att utvecklas. 

Vi jobbar med miljövänlig metallisering för fordonskomponenter och med dekorativa beläggningar för 
glasögon, klockor och andra kvalitetsprodukter. Världens stora fordonstillverkare kommer även till 
Impact Coatings för beläggningslösningar till bränsleceller för elektrifiering med vätgas.  

Till vår teknikutveckling och produktion av beläggningsmaskiner och beläggningstjänster behöver vi 
kontinuerligt fylla på med medarbetare, t ex duktiga och allsidiga tekniker och ingenjörer. 

Mer information om bolaget och dess produkter finns på www.impactcoatings.com. 
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