
 

1 (2) 
 

 

 

Senior Konstruktör sökes! 
 
Vi söker en konstruktör till vårt kreativa och härliga konstruktionsgäng! Du kommer att få arbeta 
med konstruktioner från konceptidé till färdig produkt. I ditt arbete kommer du att jobba med 
ledande fordonstillverkare i Europa så som Volvo, Scania, Jaguar Land Rover och hela VW-
koncernen. Utvecklingsarbetet på Klippan Safety kommer för dig innebära en stor variation av 
interiöra produkter till deras fordon. Under projektets gång arbetar du nära vår prototyp- och 
test-avdelning, där du kommer utvärdera konstruktionen med hjälp av mekanisk provning, såsom 
tryck-/dragprov samt i vår egen krockbana.  
 
Vi söker dig som är mer av en senior konstruktör och som kan planera och fördela 
konstruktionsarbetet samt stötta och leda projektgruppen framåt.  
 
Om tjänsten 
 
Dina arbetsuppgifter kommer också innehålla: 

• Agera som en av teknikavdelningens mentorer vid konceptstudier och genom hela 
produktutvecklingskedjan.  

• Ett helhetsansvar för system, delsystem och komponenter i de olika utvecklingsprojekten.  

• Arbeta med 3D och 2D modellering. 

• Granska och skapa tekniska rapporter.  
 
Vem är du? 
 
Vi tror att du har en teknisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande, gärna inom mekanik, 
maskinteknik eller produktutveckling. Du har minst 5–10 års relevant arbetslivserfarenhet. 
Givetvis älskar du teknik och har en grundläggande ”hur funkar det” inställning. Du har en god 
analytisk förmåga men är också bra på att kommunicera och förklara.  
Vi letar efter dig som många skulle beskriva som driftig, strukturerad och kreativ. Du är 
prestigelös och du sitter inte och väntar på direktiv utan är självgående och tar egna initiativ.  
 
Du behöver ha goda kunskaper i det svenska och engelska språket i tal och skrift. För dig som vill 
briljera lite extra är det meriterande med kunskaper i polska och tyska.  
 
Nice to have 
 
Det är meriterande om du som vi har erfarenhet av fordonsindustrin eller bransch med liknande 
systemkrav såsom medicinteknik och telekom. Meriterande är även erfarenhet av: 

• Catia V5 

• Windchill 

• Olika typer av konstruktioner så som plast-, tunnplåts- och svetsade konstruktioner. 

• Extruderade profiler (aluminium, plast) 

• Form och läges toleranser 
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Övrigt 
 
Tjänsten är en heltidstjänst på Teknikavdelningen i Klippan och du kommer att rapportera till 
Mekanikchefen.   
 
B-körkort är önskvärt då det kan förekomma tjänsteresor.  
 
Vid intresse, skicka CV och personligt brev till: career@klippan-safety.se 
Märk ansökan med ”Senior Konstruktör”. 
Vi kommer att intervjua löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. 
 
Vid frågor, kontakta: 
Elin Malm, HR-Manager, +46 737 388 314 
 
Klippan Safety AB - Ett säkert och bekvämt val. 
 
Vår affärsidé är att erbjuda funktioner för säker transport och hög komfort till förare och 
passagerare. Klippan Safety är en systemleverantör till den internationella fordonsindustrin med 
mycket unik kompetens inom säkerhet och komfort. Vi är Europas ledande utvecklare och 
tillverkare av kompletta säng- och förvaringssystem med integrerad lastsäkring för lastbilshytter. 
Produktionen av inredningssystem för tunga fordon kompletteras med utveckling och produktion 
av förvaringslösningar, skyddsnät och säkerhetsbälten för lätta nyttofordon, vilket gör Klippan 
Safety till en självklar global partner för säkerhets- och komfortlösningar. 
www.klippan-safety.se 
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