
        
  
Hagaberg  Group  utvecklar,  tillverkar  och  marknadsför  gaffelspridaraggregat  och  relaterade  systemlösningar  för  materialhantering.  Vi  
är  en  OEM  med  hemmamarknad  i  Norden-‐Baltikum,  som  verkar  över  norra  Europa.  Våra  produkter  har  en  unik  konstruktion  och  
funktion  med  bland  annat  suverän  genomsikt  för  föraren,  vilket  ökar  säkerheten  på  arbetsplatsen.  Hagaberg  ska  kännetecknas  av  
pålitlighet  och  innovation  samtidigt  som  vi  arbetar  ansvarsfullt  med  hållbar  utveckling.  Vi  omsätter  ca  65  miljoner,  har  ca  45  anställda  
och  anläggningar  i  Laxå  (Röfors)  och  Askersund.  

  

Industrilackerare  
1  oktober,  2020  
  
Det  har  uppstått  en  vakans  vid  vår  produktionsanläggning  i  Röfors,  varför  vi  nu  söker  en  lackerare.  I  rollen  som  
lackerare  ställs  krav  på  ordning  och  reda  samt  noggrannhet.  Du  får  ett  spännande  och  omväxlande  arbete,  med  trevliga  
arbetskamrater.  
  
Arbetsbeskrivning  

Tjänsten  innebär  våtlackering  med  sprutmålning  i  manuell  box.  Rollen  ställer  krav  på  hög  noggrannhet,  gott  
ordningssinne  och  gediget  kvalitetsinriktat  hantverk.  Tjänsten  passar  dig  som  trivs  med  stor  variation,  frihet  under  
ansvar  och  som  gillar  att  arbeta  i  ett  högt  tempo.   

Vem  är  du?  

Vi  söker  dig  som  har  stort  intresse  för  tillverkning,  kan  handarbetet  med  lackering  och  som  gärna  vill  fortsätta  att  
utvecklas  som  lackerare.  Du  är  flexibel  och  finns  även  behjälplig  med  övrigt  produktionsarbete  när  behov  finns.  

Som  person  är  du  nyfiken,  positiv  till  förändringar  och  villig  att  lära  dig  nytt.  Du  har  erfarenhet  av  att  arbeta  
självständigt  och  kan  optimera  ditt  arbetssätt  för  att  nå  goda  resultat.    

Vi  erbjuder  dig  

•   Ett  självständigt  och  omväxlande  arbete  med  bra  stöd  från  dina  kunniga  kollegor    
•   Förmåner  så  som  friskvård  och  sjukvård  

Ansökan  
Skicka  gärna  din  ansökan  så  snart  som  möjligt  då  urvalet  sker  löpande  och  tjänsten  tillsätts  när  vi  hittar  en  lämplig  
kandidat.  Ansökan  skickas  till  career@hagaberg.com.  

Välkommen  med  din  ansökan!  

Vil l  du  ha  mer  information  kontakta:  

Martin  Fransson,  Produktionschef  
0584-‐140  41  I  martin@hagabergroup.com  
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