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Applikationsingenjör/Mättekniker inom 3D mätning hos MLT Maskin & Laserteknik AB 
- med placering i  Göteborg  

 
Inledning 
MLT satsar nu vidare och bygger gruppen inom Geometrimätning och 3D scanning ännu 
starkare. Är du ute efter ett omväxlande och händelserikt jobb och är öppen, utåtriktad 
som person? Har du dessutom intresse för mätteknik, ny teknik och gillar ansvar och 
kundkontakt? Sök då tjänsten som mättekniker på MLT!  
 
Arbetsbeskrivning 
MLT söker nu ytterligare en mättekniker inom geometrimätning och 3D scanning. MLT är 
ett framgångsrikt företag inom industriell mätteknik. Företaget erbjuder avancerade 
precisions-mätinstrument och mättjänster för kontrollmätning & reverse engineering. 
Bolaget arbetar mot ett flertal olika branscher såsom processindustrier, kärnkraft, 
vindkraft, fordonsindustrin mm. Då vi är verksamma inom många olika branscher så ställs 
du ofta inför nya utmaningar och din förmåga att sätta dig in i kundens behov är en viktig 
del av arbetet. 

 
Uppdrag 
Som mättekniker kommer du att ansvara för mätning antingen på plats hos kund eller i 
vårt mätcenter i Göteborg. Uppdragen kan variera i längd men merparten av uppdragen är 
på plats hos våra kunder. 
Dina arbetsuppgifter som mättekniker är mycket varierande och förutom att ha 
helhetsansvar för uppdrag till vissa kunder kommer du exempelvis att:  
 
* Vara ett stöd och bidra med expertis till den interna säljorganisationen. 
* Ha mycket kontakt med kunder och hjälpa till vid frågor. 
* Medverka ihop med kollegor inom andra mättjänster i MLTs övriga områden. 
 
Då kunderna finns placerade runt om i hela Sverige kommer tjänsten innebära en del 
resande. Då våra kunder kan vara i behov av snabb support & hjälp så värdesätts stor 
flexibilitet från dig. 
Huvudkontoret finns i Göteborg , där sitter MLT i nya moderna lokaler på Hisingen. 
Bolaget har dessutom ett antal medarbetare som utgår från andra orter i Sverige samt i 
Finland & Norge. Totalt består bolaget idag av ca 30 medarbetare. Företaget 
karakteriseras av unga drivna personer som har roligt tillsammans och har höga 
ambitioner. 
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Rollen som applikationsingenjör passar dig som har ett stort tekniskt intresse och som 
snabbt vill utvecklas och få helhetsansvar.  
 
Förutsättningar 
Vi söker dig som.. 
 
 
* Har en tidigare erfarenhet av tekniskt service relaterat yrke med högre teknisk nivå. 
 
* Kan resa i arbetet ibland under längre perioder. 
 
* Meriterande är om du tidigare har arbetat med 3D mätning/ 3D scanning, god kunskap i 
ritningsläsning är en förutsättning. 
 
* Kan uttrycka dig väl i tal och skrift i såväl svenska som engelska. 
 
* Gillar att ha mycket kontakt med kunder och har en ödmjuk framtoning. 
 
* Mycket goda it och data kunskaper  
 
Som person är du utåtriktad och flexibel i ditt agerande då dina arbetsuppgifter och 
förutsättningar kan komma att variera och förändras under projektens gång. Du gillar att 
arbeta självständigt och kan driva på ditt eget arbete utan givna instruktioner eller 
rutiner. Du har ett stort tekniskt intresse och du gillar att ställas inför nya utmaningar och 
fascineras över teknikens möjligheter. Slutligen är du snabblärd och har lätt för att sätta 
dig in i olika typer av tekniska projekt. 
 
Varmt välkommen med din ansökan! 
 
Alla samtal och mail kring rekryteringsprocessen av tjänsten går till: 
Kristofer Axelsson, 0723-623998 kristofer.axelsson@mlt.se 
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