I mer än 30 år har Öhlins Racing producerat avancerade stötdämparsystem och under årens lopp har
över 200 världsmästartitlar erövrats med god hjälp av vår teknik! Företagets DNA är racing och
passionen för motorsport är enorm vilket har lett fram till vår unika position på marknaden.
Idag utvecklar och tillverkar Öhlins Racing stötdämpare, styrdämpare och framgafflar för bland annat
motorcyklar och bilar. 97 % av försäljningen går på export till framför allt Europa, Japan och USA. Vi är
idag representerade i 50 länder världen över och våra engagerade medarbetare strävar dagligen efter
att finna funktion, prestanda och komfort för våra kunder världen över!

Öhlins Racing AB söker nu en Stötdämpartekniker till Öhlins Auto Norden i
Karlstad.
Gillar du att arbeta i en organisation där motorsport står i centrum så kommer du att
trivas hos oss. Öhlins Racing AB har under våren 2011 öppnat en avdelning i
Karlstad som skall betjäna den skandinaviska marknaden. Försäljning, service och
reparationer av stötdämpare kommer att ske från Öhlins Auto Norden. Vi kommer
också i en framtid att bygga stötdämparapplikationer efter kunds önskemål.
Vi söker dig som är Tekniker med inriktning mot fordonsteknik och/eller maskin. Du
har erfarenhet av att arbeta med fordon, gärna bil och du har god erfarenhet av
projektarbete samt vana av att hantera krävande kunder och tuffa tidplaner. Ett
praktiskt handlag och vana att arbeta praktisk med bilar är viktigt. Erfarenhet från
mekaniskt arbete som svarvning, fräsning är också meriterande. Då allt arbete som vi
utför dokumenteras finns ett krav på gott ordningssinne.
Då arbetet kräver internationella kontakter måste du ha goda kunskaper i engelska.
Kunskaper i fler språk är meriterande.
Vi lägger mycket stor vikt vid din person. Den här tjänsten kräver att du är
synnerligen driven, självgående och målinriktad. Dessutom har du mycket god
samarbetsförmåga samt förmåga att jobba parallellt med flera olika uppgifter och
projekt. Du är kreativ, energisk och strukturerad.
Din ansökan vill vi ha via mail snarast dock senast den 20 Juni till
rekrytering@ohlins.se
Skriv ”Stötdämpartekniker” som mailrubrik.
OBS! Vi har gjort vårt mediaval för rekrytering och undanber oss därför
kontakt av säljare av denna typ av media.

