
 

 
 

   

   
  

 

 
PROCESSTEKNIKER/STÄLLARE hos HordaGruppen AB 
 
Vi söker en Processtekniker till HordaGruppen AB i Bor. 

 

HordaGruppen är en underleverantör till en rad världsledande kunder inom främst fordon, och 

verkstadsindustrin som tillverkar produkter i polymera material. Vår erfarenhet sträcker sig snart 50 år 

bakåt i tiden då vi levererat avancerade produkter där vi kombinerar olika material till sammansatta 

komponenter. Vi erbjuder att vara med våra kunder från idé till färdig produkt, där vi kan hjälpa till 

med produktutveckling samt prototyp- och serie-tillverkning. Våra kompetenser är: Formblåsning och 

formsprutning i plast, formsprutning av gummi och gummi/metall, extrudering och dornvulkning av 

gummislang samt montering.  

 

Vi har de senaste åren satsat mycket på automatisering för att hitta konkurrenskraftiga lösningar ofta i 

kombination med vision-system och pokayoke-lösningar.  

Bolaget har verksamheter i Bor och Horda i Sverige, Bielsko-Biala i Polen och Suzhou i Kina. 

Bolaget är certifierat enligt IATF-16949, ISO-9001, -14001 och ingår i industrikoncernen, AnVa 

Industries. 

 

Om tjänsten:  

Nu söker vi dig som vill förstärka vårt Team av processtekniker som jobbar med ställ och optimering 

av processer i vår produktion. 

Du bör vara tekniskt intresserad och ha god förmåga att sätta dig in de olika sammanhangen i vår 

produktion. Vi tror att du har en stor drivkraft att lära dig nya arbetsområden, är van vid att ta egna 

initiativ och bidra med dina tankar och idéer. Du har ett högt kvalitetsmedvetande och vana att arbeta 

mot bilindustrins kvalitetskrav är meriterande. Har du erfarenhet av arbete inom plastindustrin och 

formsprutning så ser vi det som en stor fördel. 
Du kommer att arbeta nära våra projektledare i nya projekt och ta ansvar för provkörningar och 

processoptimeringar.   

Efter utbildning hos oss kommer du att jobba självständigt med stort eget ansvar i en nyckelposition i 

vår organisation.   

Tjänsten är placerad i vår fabrik i Bor. 

 

Vi erbjuder: 
En viktig ansvarsfull roll i vår verksamhet som är under stark utveckling. Du får möjlighet att arbeta i 

en flexibel organisation som präglas av starkt kundfokus, innovativa problemlösningar och samtidigt en 

familjär prägel med korta beslutsvägar och bra stöttning.  

 

Start: Efter överenskommelse  

Arbetstid/omfattning: Heltid  

Lön: Enligt Överenskommelse 

 

Har du ytterligare frågor kring tjänsterna, är du välkommen att kontakta produktionschef Peter Jonsson 

070-3388159 

 

Din ansökan skickar du till peter.jonsson@hordagruppen.com   Urval sker löpande, så skicka in din 

ansökan till redan idag. 

Välkommen med din ansökan!  
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