
 

 

 

 

Produktionsmedarbetare / Montörer - intresseanmälan 
 
Vi anställer medarbetare i produktionen med (o)jämna mellanrum och vill därför gärna att du 
som är intresserad av att arbeta som montör hos oss på Klippan Safety skickar in en ansökan.  
 
 
Om tjänsten 
 
Vi söker dig som är intresserad av att jobba inom produktion och som montör. Det ska vara lika 
självklart för dig som för oss att hälsa, säkerhet och kvalitet är tre viktiga ledord i ditt arbetet. I 
arbetsuppgifterna ingår montering av produkter som används inom fordonsindustrin. Flera av 
våra produkter monteras på linje där du gör ett av flera moment och där man roterar bland de 
olika arbetsstationerna med jämna mellanrum.  
 
Arbetet är förlagt till vardagar och dagtid.  
Vi arbetar 8,5h måndagar - torsdagar och 6h på fredagar. 
 
Om dig 
 
Vi söker dig som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och är en god arbetskamrat. Du är 
du noggrann och effektiv och har inget emot repetitivt arbete. Du trivs med att arbeta både 
självständig och i grupp. Dessutom är du en positiv och glad person. Det är viktigt att du har ett 
bra tal och en god förståelse i svenska språket, då vi har höga kvalitetskrav och dokumenterade 
arbetsinstruktioner som måste följas.  
 
Det är meriterande med tidigare arbetslivserfarenhet inom produktion. 
 
Övrigt 
 
Vid intresse, skicka CV och personligt brev till: career@klippan-safety.se 
Märk ansökan med ”Montör”. 
 
Vid frågor, kontakta: 
Elin Malm, HR-Manager via career@klippan-safety.se  
 
 
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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