
 
 

 

Affärsmässig ingenjör med intresse för konstruktion 

Swepart Transmission är en utvecklings- och tillverkningspartner till industrin med fokus på 
tekniskt avancerade kugghjul, drivaxlar och kundanpassade växlar. Vi finns i Liatorp, fyra mil 
sydväst om Växjö, samt Sibbhult, två mil sydöst om Osby. 

 

Din roll på Swepart 

Just nu befinner sig Swepart i ett spännande och expansivt skede, där vi tillsammans med våra 

kunder arbetar i teknikutvecklingens framkant. Som medarbetare kommer du att vara en del 

av tekniska teamet bestående av kollegor inom konstruktion, beräkning och 

planering/beredning. Swepart levererar helhetslösningar inom sitt segment till våra kunder och 

du kommer därmed att samarbeta med andra funktioner i företaget såsom marknad, inköp 

och kvalitet. I din roll kommer du att arbeta såväl enskilt som i projektform i kundrelaterade 

projekt. Vi erbjuder en kreativ arbetsmiljö där du som medarbetare har stor möjlighet att 

påverka ditt arbete samt möjlighet att utvecklas inom företaget.  

Din kompetens och erfarenhet 

Du har en utbildning som civil- alt. högskoleingenjör i kombination med relevant 

arbetslivserfarenhet gärna inom tillverkande industri. Du arbetar bekymmersfritt med 

datorstödd konstruktion och har lätt för att lära dig ny programvara. Har du erfarenhet från 

fordonsindustrin ser vi det som meriterande. Då du kommer arbeta som kravställare, såväl 

mot leverantörer samt i projekt mot kravställande kunder, ser vi gärna att du har en naturlig 

affärsmässighet. Goda kunskaper i engelska språket förutsätts, både muntligt och skriftligt.  

Dina personliga egenskaper 

 

På det personliga planet är det viktigt att du är öppen och har lätt för att skapa goda relationer 

med personer i din omgivning. Du har en positiv inställning, en stor initiativförmåga och trivs 

med att jobba nära kunden. Du har en nyfiken personlighet och drivs av att ta dig an och lösa 

uppkomna problemställningar. Analytisk läggning samt fallenhet och intresse för att lösa 

tekniska problem ser vi som en naturlig egenskap hos dig.  

Din utveckling 

 

Vi tror på kombinationskraft. En arbetsplats där många olika kompetenser och erfarenheter 

får samverka är den bästa för att skapa resultat. Vi är övertygade om att det är mötet mellan 

olika spetskompetenser och personligheter som lägger grunden för vår framgång. Därför ger 

vi dig möjlighet att arbeta i teknikens framkant och växa på alla plan - personligt, 

kompetensmässigt och karriärmässigt. För oss på Swepart är det självklart med balans mellan 

arbete, fritid och familjeliv. 



 
 

 

Känner du igen dig i beskrivningen? Då kan du vara rätt person för oss. Urvalet sker löpande. 

Ansök till tjänsten via länken till höger. www.swepart.se alt. skicka din ansökan till 

jobb@swepart.se 

 

Uppgifter om tjänsten: 

Placering: Liatorp  

Fast månadslön 

Vid frågor om tjänsten, kontakta teknisk chef, Patrik Jonsson 0476-20914 

Välkommen med din ansökan senast 10 augusti 

http://www.swepart.se/

