
Svetsare & Montör sökes – PMC 

Attachment fortsätter att växa och 

behöver fler skickliga medarbetare! 

 

Vi fortätter växa och har inga planer på att sakta ner. Verksamheten startade i 
sin nuvarande form 2017 och går redan mycket bra. De kommande åren 

kommer vi att lägga i ytterligare en växel - och det är viktigt för oss att ha 
skickliga och drivande medarbetare med på vår resa framåt.  

 

Teamwork och möjligheter att utvecklas i din 

yrkesroll - hur låter det? 

Vi är ett gäng på tolv personer som alla jobbar för samma sak, att förse våra kunder 
världen över med integrerade gaffelspridningsaggregat av högsta kvalitet.  

All konstruktion och tillverkning sker i våra trevliga lokaler i Vaggeryd. Vi lagerför 
även reservdelar och erbjuder service för slutanvändare. 

Trivsam stämning och god sammanhållning är någonting vi håller väldigt högt - här är 
det alltid laget framför jaget som gäller! 

För att möta ökad efterfrågan söker vi en skicklig svetsare men för rätt person kan 
möjlighet finnas att börja som montör och sedan utvecklas till svetsare hos oss.  

Som svetsare eller montör har du en mycket viktig roll och ett stort ansvar så att vi 
kan säkerställa att vi uppfyller höga kvalitetskrav från våra kunder.   

Vi söker dig - en skicklig och kvalitetsmedveten 

medarbetare till vår produktion! 

Vi ser gärna att du som söker har någon form av arbetserfarenhet från montering, gärna från 
industrin och om du har tidigare erfarenhet av svetsning så är det en stor merit.  

Du har god verktygsvana och har tidigare monterat efter ritningar. 

Vi tror att du är en driven person med känsla för kvalitet och detaljer.  

Det är ytterligare plus om du har tidigare erfarenhet av Yaskawa Motoman robotcell.  



Vi hoppas att vi har väckt ditt intresse att jobba hos 

oss och välkomnar din ansökan så snart som 

möjligt.  

 

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt men senast den 25:e maj till Per 

Idsäter, VD PMC Attachment, per.idsater@pmcattachment.com. 

Per svarar också gärna på frågor om tjänsten, . 

 

PMC Attachment AB - Ett spännande företag med 

stark tillväxt 

Vår affärsidé är att utveckla och tillverka gaffelspridningsaggregat och annan 
tilläggsutrustning till kunder i norra Europa. Vi är ett litet sammansvetsat team på tolv 
personer och beräknar omsätta cirka 40 Mkr 2019. PMC Attachment ingår i Dacke 
Industri som sedan januari 2016 ägs av Nordstjernan. Dacke Industri omsatte 2018 
cirka 3400 Mkr och har cirka 1500 anställda. 
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