
 

 
Permascand AB är ett verkstadsföretag med tillväxt i sikte som skapar värde genom att 
erbjuda tjänster och produkter för krävande miljöer inom process- och offshoreområdet 
genom kunskapsbaserad försäljning. Huvudkontor och produktion ligger i Ljungaverk i Ånge 
kommun och företaget har idag drygt 115 medarbetare. Drygt 95 procent av produkterna 
levereras till marknader utanför Sverige, främst Europa och Sydamerika.  
 

Verkstadsarbetare sökes till Permascand  
 

Nu söker vi ett antal verkstadsarbetare till vår produktion där tillverkning av utrustning i titan och andra 
höghållfasta material sker till process, offshore, och elektrokemisk industri. 
 
Vi är en organisation med stor entreprenörsanda, korta beslutsvägar och stort kundfokus i varje led. 
 
Exempel på arbetsuppgifter är 

• plåtbearbetning  

• riktning 

• klippning 

• ytbehandling 
 
Du kommer att utföra kontroll och granskning av tillverkad produkt mot ritning eller annan specifikation 
samt avrapportera tillverkning i affärssystem. 
Då vi arbetar teamorienterat och hjälper varandra kan du vid behov att få utföra övriga 
verkstadsarbeten inom produktion.  
 
Du ska aktivt delta i upprätthållande av ordning i verkstaden och en god arbetsmiljö.  

 
Anställningsformen är visstidsanställning med start enligt överenskommelse. Placeringsort Ljungaverk.  
 
Arbetstid : 2-skift för- och eftermiddagsskift exempel 05.45 – 14.15 och 14.00 – 23.30 
Arbetstid : Dagtid 07.00 – 16.00 

  
Vem är du? 
Du har en gymnasial utbildning inom teknik/industri. Det är önskvärt att du har arbetslivserfarenhet av 
industriarbete. Meriterande är erfarenhet av svetsning samt om du har körkort för truck. 
 
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är ansvarsfull, flexibel, 
initiativtagande, teamorienterad och positiv. Ett strukturerat arbetssätt och god ordning och reda är en 
förutsättning för att hantera arbetsuppgifterna på ett bra sätt. 

  
Är du den vi söker och vill du bli en av oss?  

Ansök redan idag då ansökningarna behandlas löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan 
sista ansökningsdag. Har du funderingar så tveka inte att kontakta: 

Arbetsledare Sture Persson, 070-361 3882  

Arbetsledare Claus Vikman, 072-144 0660 

HR Chef Lena Oskarsson Engberg, 076-496 1730 

 
Ansökan skickar du via mail till lena.oskarsson-engberg@permascand.com 

Sista ansökningsdag: 31 mars 2019 

 

Välkommen med din ansökan! 

 
Då vi gjort vårt val av rekryteringskanaler undanber vi oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och 
rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. 


