
 
 

 
Permascand AB är ett högteknologiskt tillverkande företag med 50 års erfarenhet inom katalytiska 

beläggningar och celltillverkning. Affärsområdena är elektrokemisk processteknik och system för vattenrening. 

2018 var ett rekordår för bolaget med hög orderingång, försäljning och produktionstakt och tillväxten fortsätter 

att öka. 95 % av försäljningen går på export till Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien. Den internationella 

miljön präglar arbetet vid huvudkontoret i Ljungaverk, 7 mil väster om Sundsvall där ca 140 personer arbetar. 

 

Processoperatörer till Permascand 
 

Vi söker nu processoperatörer som trivs i en produktionsorienterad miljö. Tjänsterna är placerade i vår 

produktionsorganisation och är direkt underställda avdelningschef. Vi utökar för att ge möjlighet att öka volym 

och öka intern leveransprecision samt ge teknisk tillgänghet/nyttjandegrad. Våra kunders och intressenters 

behov styr hur företagets totala resurser mest effektivt används och ett teambaserat arbetssätt över hela 

företaget tillämpas. I arbetsuppgifterna ingår: 

• Utföra ytbehandling av förekommande produkter till interna och externa kunder. 

• Utföra kvalitetskontroll under och efter beläggning. 

• Utföra arbetsuppgifter inom avloppsvattenrening enligt lagar/regler och förordningar/instruktioner. 

• Utföra i förekommande fall övriga verkstadsarbeten. 

• Ansvara för att underhållsinstruktioner följs för den egna eller för annan gemensam utrustning som 

arbetet utförs i/med. 

• Säkra att material och underlag på färdigproducerade produkter vidarebefordras till nästa 

arbetsstation 

• Rapportera avvikelser och kontinuerligt utvärdera och föreslå uppdateringar av rutiner i 

verksamhetssystemet till närmaste chef.  
 

Du kommer att jobba skift i ett skiftlag med tre personer. Tjänstens omfattning är heltid med placering i 

Ljungaverk. 

 

Vem är du? 
 

Vi söker trygga resultatinriktade lagspelare med relevant eftergymnasial utbildning inom teknikområdet som är 

ansvarsfulla, flexibla, initiativtagande, team orienterade med god samarbetsförmåga och är positiva. 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?  

 

Vill du arbeta i ett spännade och expansivt bolag , så ansök omgående, dock senast 2019-12-20. 
Urval  sker löpande så ansök redan i dag!  

 

För ytterligare information kontaktar du Jan Ekblad mobil 070 – 258 35 60  

 

Ansökan skickar du in via e-post till recruitment@permascand.com 

 

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. 
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