
Erfaren mättekniker sökes till KMV i Kungsör 

Kungsörs Mekaniska Verkstad AB 

Mättekniker, mekanisk verkstad 

 

Kommun: Kungsör 

Omfattning: Heltid 

Varaktighet: Tillsvidare 

Anställningsform: Tillsvidare anställning 

Om jobbet 

Till en av marknadens bredaste och starkaste leverantörer inom långhålsborrning behöver vi 

nu förstärka vår organisation med en erfaren mättekniker som drivs av att få vara med och 

utveckla samt förbättra. 

Vi erbjuder en arbetsplats som värdesätter noggrannhet, initiativtagande och självgående 

medarbetare. 

KMV startades 1971 som ett litet familjeägt företag, sedan dess har vi vuxit och utvecklats till 

det vi är idag. 2012 blev KMV en del av Xano-koncernen.Vi är en av marknadens bredaste och 

starkaste leverantörer inom långhålsborrning. Förutom borrning erbjuder vi även svarvning, 

fräsning, hening, riktning. Genom åren har vi förfinat, förädlat och förbättrat våra metoder 

och vår maskinella utrustning för att idag kunna producera och behandla mer komplexa 

detaljer och komponenter. Vi har både styck tillverkning och serieproduktion. 

Exempel på slutprodukter är maskinrör, kolvar, borrör, rotoraxlar, pumpaxlar, kolvstänger, 

styrstavar, generatoraxlar, lokaxlar, presscylindrar och propelleraxlar.  

Läs mer om oss på vår hemsida www.kmv.se 

I tjänsten ingår: 

 Driva företagets utveckling inom mätteknik 

 Skapa program för nya och befintliga detaljer i mätmaskin 

 Delaktig vid förfrågningar på nya jobb 

 Ansvara för mätberedning  

 Utföra frekvensmätning i mätmaskin enligt beredning 

 Ansvara för inköp samt kalibrering av mätdon 

 Ansvara för FTI samt leveranskontroll 

 

Din profil och kunskap: 

Arbetet kräver ordningssinne och förmåga att arbeta strukturerat samtidigt som du behöver 

vara flexibel. Vidare är du analytisk och kan arbeta både självständigt och i lag. Du bidrar 

med positivitet till laget, och tycker om att utmana dig själv.  

För tjänsten söker vi dig som har erfarenhet av mätning och programmering i 

koordinatmätmaskiner. Goda kunskaper i mätteknik och ritningsläsning inklusive form och 



läge. Erfarenhet av mjukvara PC-DMIS samt mätmaskin Hexagon är meriterande. Därutöver 

kräver tjänsten god serviceförmåga, noggrannhet samt erfarenhet från tillverkande industri. 

Vi värdesätter även förmåga att ta egna initiativ. 

 

Din profil  

- Noggrann  

- Engagerad  

- Strukturerad och ordningsam  

- Stort tekniskt intresse 

- Serviceinriktad 

- Initiativrik 

 

Denna tjänst kräver att du behärskar svenska på en god nivå, då tjänsten innefattar läsande 

och skrivande av instruktioner. 

Arbetstider: Dagtid och skiftgång 

 

Är du intresserad av att bli en del av KMV? 

Välkommen att maila din ansökan till: info@kmv.se 

 
Vid frågor angående tjänsten kontakta Richard Sjöberg 070-2158172 

 

 

 

                         
 

                                    


