
SOMAS är Sveriges ledande utvecklare och tillverkare av regler- och on/off ventiler till kunder över hela världen.

Vi är 155 anställda och omsätter 350 Mkr. Huvudkontor med försäljning och produktion finns i Säffle.     

Montör

AB SOMAS Ventiler, Box 107, 661 23 SÄFFLE, Tel: 0533 - 167 00

www.somas.se

SOMAS tillverkar egenkonstruerade ventiler och ställdon i företagets fabrik i Säffle. Försäljning sker 
till kunder över hela världen via egna lokala kontor samt genom distributörer. Vårt företag har en platt 
organisation som kännetecknas av kvalitet, närhet och hög servicegrad. Vi bygger goda och långvariga 
relationer med såväl kunder som leverantörer och medarbetare och ser därför en långsiktighet i våra 
rekryteringar. 

Som montör hos SOMAS är du en del av ett montörsteam till avdelningen för ventil- alternativt slutmontering. 
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av: 

• Detaljmontage
• Delmontage
• Slutmontage
• Provtryckning

I arbetet ingår ritningsläsning där du ska kunna tolka och montera efter arbetsinstruktioner.

Vem är du

Du är en person som har ett tekniskt intresse, gillar att skruva och är praktiskt lagd. Du är noggrann och  
kvalitetsmedveten samt kan växla upp tempot när så behövs. Grundläggande för oss är att du som söker  
har en god samarbetsförmåga och en vilja att bidra med ditt bästa. Vi ser att du har en gymnasieutbildning 
helst med inriktning av något inom teknik, el, industri eller motsvarande arbetslivserfarenhet.  

Arbetet är förlagt till dagtid.  

Vi erbjuder ett omväxlande arbete med bra gemenskap och kompetenta kollegor i ett stabilt företag. Som 
nyanställd erbjuds du en gedigen introduktion av tjänsten.  Låter detta intressant, tveka inte att söka tjänsten.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Produktionschef: Anders Josefson, tel. 0533-69 17 82

HR ansvarig:  Linda Magnusson, tel. 0533-69 17 27

Du är välkommen att söka tjänsten på ansokan@somas.se. Märk din ansökan med ”MONTÖR 2018003”.  
Om du tidigare skickat in en intresseanmälan om anställning till oss vill vi ändå att du skickar in din ansökan  
på nytt. Senaste ansökningsdag 2018-09-30.

Bra produkter ger  
förtroende; 
bra service ger tillit

SOMAS söker:




