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KONSTRUKTÖR
Stacke Hydraulik AB är ett familjeägt bolag i andra generationen. Vi är en ledande och
professionell partner för utveckling, konstruktion och tillverkning av modern hydraulik. Våra
affärsområden finns framförallt inom mobil hydraulik, såsom skogsmaskiner,
fordonspåbyggnader, entreprenadmaskiner och materialhantering. Vår tillverkning finns i
Skillingaryd, men våra produkter används över hela världen.
Vi har ett nära samarbete med våra kunder med fokus på kvalitet, flexibilitet och hög
servicegrad. År 2017 omsatte bolaget 158Mkr och vi är idag ca 100 anställda.

Vill du jobba i ett expansivt företag?
Är du en teknisk lagspelare som löser utmaningar tillsammans med våra kunder?
Är du strukturerad och ansvarstagande?
-Då har vi jobbet för dig!
Stacke Hydraulik AB är ett familjeägt bolag som kännetecknas av hög kvalité och bra service. Hos oss
är det korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka. Vi befinner oss i en mycket expansiv fas
där vi växer och utvecklas med både nya och befintliga kunder och behöver därför förstärka teamet i
Skillingaryd med en konstruktör.
För att trivas och lyckas i tjänsten har du förmågan och viljan att skapa nya och goda relationer och du
brinner för att lösa våra kunders utmaningar. Rollen innebär bland annat att arbeta i projekt, där du
utifrån kundens krav ska ta fram cylinderkonstruktioner av varierande komplexitet. Detta innebär
direktkontakter med företagets kunder.
Som konstruktör har du ett nära samarbete med övriga avdelningar för att nå bästa framgång och
lönsamhet i projekten. Din tillverknings- och materialkunskap blir viktiga i företagets strävan att
utnyttja befintliga komponenter och hitta skalfördelar vid utveckling av nya produkter. Resor inom
Skandinavien och till viss del i norra Europa kan förekomma.
Vem är du?
Du har relevant högskoleutbildning och några års arbetslivserfarenhet inom yrket. Du ska ha goda
kunskaper inom SolidWorks eller motsvarande program. Vidare ser vi gärna att du har kunskaper inom
hållfasthetsberäkningar. Har du även kunskaper om hydraulcylindrar och hydrauliska system är det
meriterande. Du är van vid att arbeta i projektform och du har lätt att skapa goda relationer.
Förutom din kompetens värdesätter vi dina personliga egenskaper och ditt tekniska intresse. Du är
självgående, strukturerad, engagerad och tycker om att ha många bollar i luften. För oss är det
självklart att du talar/skriver flytande svenska och engelska.
Kontaktperson
Skicka din ansökan märkt "Konstruktör" till jobb@stackehydraulik.com.

