
 
 

Maskinoperatör 
 
Nile har haft en stark tillväxt ända sedan start och därför söker vi kontinuerligt engagerade 
medarbetare som vill jobba i vårt spännande bolag med fokus på framtiden inom 
medicintekniska produkter.  
 
Nu söker vi personal till vår produktion i Ängelholm. I våra nybyggda lokaler så har vi en ljus 
och fräsch miljö, med trevliga kollegor och god gemenskap. Vi har olika utmanande 
funktioner där du antingen kan jobba som operatör vid någon av våra nya tekniskt 
avancerade maskiner eller som en viktig stödfunktion före eller efter produktionsprocessen.  
 
Vår kärnverksamhet i produktion är:  

• Tekniskt tryck med elektriskt ledande färger.  
• Laminering av flera olika material på rulle kombinerat med  

tekniskt avancerad stans.  
 
Till detta kommer flera olika funktioner så som plock och förberedning av material, syning 
och olika funktionskontroller samt packning och leverans av färdiga produkter.  
 
Har du dessutom erfarenhet inom något av områdena nedan 

ser vi det som en fördel: 

• Tillverkningsprocess vid maskiner så som exempelvis operatör eller ställare.  
• Plock, packning eller annat utförande efter orderstyrd process.  
• Medicinteknisk tillverkning eller annan tillverkning med höga certifieringskrav.  

 
Grundförutsättningar för att kunna jobba hos Nile är att du har:  

• God förståelse för kvalitet och är noggrann.  
• God förståelse för vikten av att jobba i team men att du samtidigt kan  

sköta ditt arbete självständigt.  
• Lätt för att läsa och förstå ritningar och instruktioner på svenska.  
• Möjlighet att jobba 2-skift.  

 
Mest troligt har du inte jobbat i liknande verksamhet innan men är du snabb på att lära och 
nyfiken på något nytt så ser vi inte det som något hinder. Vi har dessutom god erfarenhet av 
upplärning sedan tidigare anställningar.  
 
Allteftersom vi växer så anställer vi löpande. Vi sparar inskickade ansökningar i  
12 månader. Önskar du att vi tar bort den innan dess så får du höra av dig.  
Använd vårt ansökningsformulär på hemsidan eller skicka din ansökan till info@nile.se, dit 
kan du även skicka eventuella frågor. 

 

Välkommen med din ansökan! 

 


