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VI BEHÖVER 

FÖRSTÄRKNING. 

PIPELIFE SVERIGE AB är Sveriges ledande tillverkare inom plaströrsbranschen. Våra produkter används inom 

bl.a. kommunalteknik, jord- och skogsbruk, inomhusavlopp samt kabelkanalisation. Vi är ca 250 anställda 

och omsatte 2019 drygt en miljard kronor. Förutom försäljning i Sverige exporterar vi till flertalet av de 

europeiska länderna. Vårt svenska huvudkontor ligger i Ljung och vi har fabriksenheter i Ljung (Herrljunga 

kommun) och Ölsremma (Tranemo kommun). Pipelife Sverige ingår i Pipelife International med säte i Wien, 

Österrike. 

 

Trivs du med ett händelserikt och arbete i högt 

tempo? Är du en lagspelare med känsla för processer 

och kvalitet? Vill bli en del av en framgångsrik 

organisation som står inför en fantastisk 

tillväxtresa? Då är du vår nästa Maskinoperatör! 
 

Arbetsuppgifter: 

Till vår produktion i Ölsremma söker vi maskinoperatörer för 

extrudering av plaströr i PVC, arbetsuppgifterna består i 

huvudsak av:  

• Extrudering av plaströr  

• Plocka och packa rör 

• Rapportera producerad kvantitet  

• Kvalitetskontroller 

• Starta och stoppa maskiner och efterutrustning  

Du samarbetar med olika funktioner och skift där det 

gemensamma målet är att producera och leverera en 

kvalitativt fulländad produkt. 

Arbetsort: 

Arbetsorten är Ölsremma, men då vi håller på att flytta vår 

verksamhet kommer ny arbetsort bli Ljung i januari 2023.  

Kvalifikationer:  

Erfarenhet från industri, gärna inom plastbearbetande 

industri. Praktisk fallenhet för och intresse av 

produktionsprocessen. 

Goda kunskaper i svenska 

 

 

 

 

 

Personliga egenskaper: 

Arbetet är självständigt och kräver initiativförmåga, 

noggrannhet, ordningssinne och samarbetsförmåga. Du är 

en lagspelare som är positiv och glad samt bidrar till 

gruppens resultat. Vi lägger stor vikt vid personlig 

lämplighet. 

Vi erbjuder: 

Vi erbjuder en prestigelös arbetsmiljö präglad engagerade 

och drivna kollegor. Du kommer bli en del av ett erfaret team 

där du får en nyckelroll och chansen att växa. 

Pipelife är en internationell koncern med stor framtidstro. Vi 

tror att ett företag bara kan vara lika bra som sina anställda. 

Siffror pratar inte eller utgör inte ett företag. Personer gör! 

 

Skiftgång, tillsvidareanställning på 100% med  

6 månaders prövotid. 

Sista ansökningsdag: 2022-01-07 

 

Upplysningar 

För ytterligare information om tjänsten kontakta  

Crister Kaljo, Produktionschef Ölsremma, på telefon  

0733 743 442 

Maila till: crister.kaljo@pipelife.com 

 

För ansökan och övriga frågor kontakta  

Annalena Bertilsson, HR Business Partner 

Maila ansökan till: anna-lena.bertilsson@pipelife.com 
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