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Accurate Nordic är en ledande tillverkare av förbindningsteknik, elektronik och 

kapslingar för krävande applikationer. Utifrån stor erfarenhet tar vi fram lösningar 

på såväl komponenter som komplexa system. Eget teknikcenter och produktion 

samt en stark leverantörsbas säkerställer en kvalitetssäkrad process från koncept 

till färdig lösning.  

Accurate Nordic är ett kvalitets- och miljöcertifierat företag med högsta 

kreditvärdighet. I vår företagsgrupp, arbetar vi med partners som möter våra högt 

ställda krav på support, kvalitet, miljö och etik. Våra partners är alla innovativa 

och ledande inom sina respektive områden. Accurate Nordic har därför unika 

möjligheter att presentera lösningar i teknikens framkant.  

 

 

Till vår tekniska avdelning söker vi nu en  

Produktutvecklare  
Vi söker dig som tidigare arbetat som konstruktör inom El/Mekanik men som nu är mogen för ett 

lite bredare ansvar inom området. Du kommer i dialog med kunder och medarbetare generera 

fram kundspecifika lösningar av förbindelseteknik, elektronik och kapslingar i krävande 

applikationer.  
 
Du kommer att arbeta med följande uppgifter:  
• Tar fram konstruktionslösningar inom El/Mekanik i första hand inom förbindelseteknik (som tex 
kablage) och kapslingar i CAD-system eller Visio.  
• Supporterar R&D, egen produktion, säljavdelning och våra underleverantörer i kundprojekt och 
tekniska frågor.  
• Driver tekniska diskussioner med lämplig kontakt hos kunder, leverantörer och våra 
samarbetspartner.  
• Hantera administration av underlag i vårt PDM-system och andra stödsystem.  
• Bygger kablage och system inom elektromekanik med höga krav på funktion och tillgänglighet.  
 
Du har följande erfarenheter:  
• Grundläggande komponentkännedom inom förbindelseteknik och kapslingar.  
• Byggt kablage och tagit fram prototyper, involverad i komponentval.  
• Ritat mekanik eller elektromekanik.  
• Erfarenhet av samarbete med tillverkare av komponenter  
 
Du är:  
• Kommunikativ och har god samarbetsförmåga och kunna jobba i team både internt och externt.  
• Noggrann med fokus på god kvalité och alltid intresserad av att bidra till hög kundnöjdhet.  
• Kunnig inom både svenska och engelska.  

 

Kontakta: 

Kash Taimoori på Kash.Taimoori@AccurateConsulting.se Mobil: +46 76 199 88 49 

Per Haglund på per.haglund@accuratenordic.se Mob. +46 708 48 60 60 


