
 

 

Vi söker stansoperatörer till Veddige 
 
Allmänt 
Vi söker nya medarbetare till vår stansavdelning i Veddige där du får möjlighet att utbildas till stansoperatör av våra 
medarbetare. Avdelningen består av 16 personer blandat män och kvinnor och vi jobbar 3-skift och 2-skift, om du har 
intresse av att jobba i ett glatt gäng i ett växande företag som stansoperatör så är detta något för dig.  
 
Eson Pac i Veddige producerar vi kartongförpackningar mot läkemedelsindustrin. Vi vill nu förstärka vårt team med 
personal för att möta volymer och kommande pensionsavgångar.  
 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter 
- Köra och ställa stansmaskiner 
- Ansvarar för att maskinunderhåll efterlevs  
- Dokumentation enligt våra rutiner 
- Arbeta med ständiga förbättringar bl a genom att ingå i förbättringsgrupp 
- Samverka och stötta andra avdelningar vid behov 
- Medverka vid rastkörning på maskinerna, byte av pall etc. 
 
Vi söker dig som är/har 
- Teknisk kompetens och intresse 
- Erfarenhet av grafisk bransch, tillverkningsindustri eller läkemedelsindustrin är meriterande 
- Erfarenhet av GMP (kvalitetskrav) är meriterande 
- Goda PC –kunskaper 
- Fullgott färgseende 
- Truckkort är meriterande 
 
Din profil: 
Som person är du noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Målmedveten och självgående. Du ska också 
vara ordningsam, strukturerad och van vid att arbeta individuellt och i grupp.  
För att lyckas i rollen ska du vara flexibel och ha ett tekniskt intresse.  
 
Arbetstid/varaktighet  
Arbetstiden är förlagd på 3-skift och 2-skift, men andra skiftesformer kan förekomma.  
 
Skriv en kort beskrivning av dig själv och dina tankar inför framtiden och varför just du är intresserad av tjänsten. 
Självklart skickar du också med ditt CV/meritförteckning.  
 
Frågor kring tjänsten besvaras av Magnus Gullqvist 0340-600 930 
 
Ansökan skickas via mail till: hr@esonpac.com senast 2021-10-08 och märk mailet med ”stansoperatör EPV” 

 
Eson Pac provide solutions for the pharma packaging supply chain and will always have the best of our customers and the end-users in mind and 
heart. 
 
Our way of working is characterized of that we seek knowledge, we are professional, we are passionate, and we embrace. We believe that by 
working in this way, we will reach our vision; to safeguard human life trough competence fuelled packaging. 
 
Nalka Invest, a fully owned investment company in the IKEA group of companies, the founder family Eliasson and management, owns Eson Pac 
Group. Eson Pac provides cartons, leaflets, booklets and labels to the Pharma-ceutical industry, in which expectations on their suppliers are most 
demanding. More information is available at www.esonpac.com. 
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