Caldaro, www.caldaro.com, etablerades 1993 och är i dag ett framgångsrikt och ledande
företag inom OEM av kundanpassade MMI-(Man-Machine-Interface) och MMF- (MachineMotion-Feedback) lösningar, såsom exempelvis joysticks, pedaler och sensorer. Vi
anpassar våra produkter till olika styr- eller kontrollsystem för krävande industrikunder i
Skandinavien och norra Europa. I november 2012 startades Caldaro Inc. i Chicago, USA,
för att möta efterfrågan i Nord- och Sydamerika. Caldaro ingår i den börsnoterade
koncernen Addtech, www.addtech.com, med en industriell historia sedan 1906.
Caldaro är ett ungt och framgångsrikt företag som lägger stor tonvikt på trivsel och
gemenskap. Vi är i dagsläget 20 anställda och belägna i trevliga lokaler på Kungsholmen.

Utvecklingsingenjör - Produktionssättning
Caldaro är idag ett av Sveriges mest intressanta teknikföretag. Med en mycket stark tillväxt
och vind i seglen har vi etablerat oss som den främsta aktören inom vår nisch. Vi arbetar i en
spännande teknisk miljö med innovativa kundanpassade lösningar. Caldaro har under många
år växt kraftigt och trenden fortsätter.
Till vår enhet Product Technology Center söker vi nu en person som ska vidareutveckla
Caldaros arbete kring produktion och tillverkning. I rollen kommer du främst att agera
projektledare vid industrialisering, driva förbättringsarbete kring kvalitetsfrågor och delta i
produktutvecklingsprojekt. Du tar även fram processer för produktionen, följer upp ledtider
och övervakar produktkostnadsutveckling. I rollen kommer du även att ha internationella
kontakter med Caldaros leverantörer och kunder och du är delaktig i hela produktions- och
leverantörskedjan. I denna roll kommer du att få en stor möjlighet att påverka och bidra till
Caldaros utveckling.
Vi söker dig med någon form av eftergymnasial teknisk utbildning. Du har arbetat ett antal år
med produktionsteknik och konstruktionsteknik och du är nu redo att ta en tyngre roll inom
industrialisering. Som person har du ett gediget tekniskt intresse och du sätter dig gärna in i
detaljerna. Du tycker om att ha många olika kontaktytor både internt och externt. Du har även
utmärkta kunskaper i det svenska och engelska språket.
Du är varmt välkommen med din ansökan till rekrytering@heartpace.com. Vid frågor kan du
kontakta Henrik Nordlund på 08-545 159 75.

