
BL:s Industrisvets är en mekanisk verkstad i Skellefteå som sedan 1975 arbetar med en stor 
variation av plåtbearbetning av svarta och vita material i verkstad men även ute hos kund. Vi 
är i dagsläget 12 medarbetare med målet om att bli fler.
Att arbeta hos oss innebär en möjlighet att få vara med på en spännande resa då vi 
utvecklas i takt med allt positivt som händer i Skellefteå.

Vi söker en 

Kalkylator/beredare gärna med tidigare praktisk erfarenhet. 

Ser gärna att du lockas av möjligheten av att påverka ditt eget arbete och vilja utvecklas.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som kalkylator/beredare ska du kunna läsa CAD-ritningar, göra kalkyler avseende 
material- och tidsåtgång för svets- och maskinbearbeten samt ta in pris på bland annat 
material.
För att vara kvalificerad för tjänsten krävs att du har en utbildning inom konstruktion eller har 
tillskansat dig erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. 
Du har helst erfarenhet från branschen och praktiskt arbete med att leda arbeten och 
personal.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Ta fram underlag till offerter
- Upprätta beredning för produktionen
- Hantering av material
- Kundkontakt
- Ansvar för projekt
- Uppföljning av projekt
- Samarbeta med verkstadschef och övriga medarbetare

Till denna tjänst söker vi dig som är en person som har ordning och reda, som har arbetat i/
med grupp tidigare och som inte är rädd för att hugga i där det krävs. 
Du är lösningsorienterad, engagerad och har god prioriterings- och samarbetsförmåga samt 
vana av att hantera fler olika arbetsuppgifter parallellt.

Arbetstid: Dagtid
Krav: B-körkort, utbildning/erfarenhet inom konstruktion
Meriterande: Bred kännedom kring stålkonstruktioner och erfarenhet av byggnadssmide.

Tillsvidareanställning. Lön och tillträde efter överenskommelse.

Tycker du att det här är ett jobb som skulle passa dig är du välkommen med din ansökan till 
jeanette.davidsson@blsvets.se. Vid frågor ring Jeanette Davidsson 070-592 04 52
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