
Produktionstekniker inriktning offline-programmering till CTT-Bribo i Nybro 

Vi är ett teknikbolag verksamt inom flygbranschen som utvecklar och tillverkar avfuktnings- och 
befuktningssystem till civila flygplan. Bland våra kunder finns Boeing, Airbus och flygbolag. I 
koncernen är vi strax under 90 anställda medarbetare varav ca 20 st i Nybro. CTT är noterat på Mid 
Cap listan Nasdaq OMX Stockholm AB.  

Läs gärna mer om oss: www.bribo.se och www.ctt.se  

 

Tjänstebeskrivning 

CTT har en unik position inom flygbranschen och kombinerar stabila OEM-affärer med spännande 
verksamhet inom nya utvecklingsprojekt. Vi söker nu en erfaren Produktionstekniker inriktning 
offline-programmering. 

Som Produktionstekniker hos oss ansvarar du för all programmering av vår 5 axlig svarv/fräs av 
märket DMG Mori Seiki, och som görs offline i programmet Esprit. Du förbereder och ansvarar för 
inkörningen av nya detaljer samt ansvarar för aktuell produktionsteknik för vår bearbetning och 
montering. Produktionen av våra aluminiumdetaljer sker med laser, svarv och fräs. Serierna är ofta 
korta, från fåstyckstillverkning till ett hundratal.  

Rollen är både flexibel och varierande, du växlar mellan teoretiska uppgifter och praktiska moment. 
Du kommer också att ansvara för vissa av våra projekt, där du följer upp och driver projekten framåt.  
För att lyckas i denna roll har du ett kommunikativt förhållningssätt, här kommer du att ha många 
olika kontaktytor, både interna och externa.   

Du har ett nära samarbete med våra konstruktörer, utför ändringar och diskuterar tekniska frågor 
och problemställningar som kan uppkomma. De konstruktionsändringar som blir aktuella gör du i 
CAD-programmet Space Claim. 

Som Produktionstekniker har du löpande förbättringsarbete som kan delas in i reaktiv 
problemlösning och proaktiva fokuserade förbättringar av metoder och processer. 

 

Kvalifikationer 

Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom produktionsteknik, med fördel mot området inom 
mekanik samt är/har varit i en produktionsnära roll. Vi ser också att du har goda kunskaper inom 
ritningsläsning, mätteknik och erfarenhet av offline-programmering.  

Vi ser att en flexibel, självgående teamspelare passar bäst. Hos dig finns ett genuint tekniskt intresse 
och du är en strukturerad, analytisk och lyhörd person som kan inspirera människor i din omgivning. 
Du har förmåga att snabbt sätta dig in i arbetsuppgifterna och du kan lätt växla mellan olika 
uppgifter. Som person är du kommunikativ och har ett driv att vilja förbättra och utmana befintliga 
arbetssätt och processer. 

Din IT-mognad är hög och dina kunskaper i svenska och engelska är goda, både i tal och skrift. 

 

 

 

http://www.bribo.se/
http://www.ctt.se/


Låter det intressant? 

Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget Premier. Har du några frågor 
är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Terése S Carlstedt, telefon 0734–666 884 eller e-
post terese.carlstedt@premier.se. 

Din ansökan skickar du in via Premiers hemsida, www.premier.se, senast söndagen den 9 maj 2021. I 
den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval så skicka gärna din ansökan redan idag. 

Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i 
ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV. 

Välkommen med din ansökan! 

 

Om Premier 

Premier är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag som har varit verksamt sedan 1993. 
Vi har verksamhet på 7 orter och är idag ca 500 anställda. Vi är en helhetsleverantör vad gäller 
personal inom försäljning/marknad, ekonomi, industri, lager/logistik, teknik, HR, inköp och 
administration. Vår målsättning är att alltid försöka överträffa våra kunders och medarbetares 
förväntningar och att erbjuda både våra kunder och sökande bästa möjliga bemötande. Premier ska 
lämna kvar en känsla av en overkligt bra upplevelse. Helt enkelt. 


