Masimo Corporation, är ett amerikanskt medicintekniskt börsnoterat bolag (NASDAQ: MASI) med huvudkontor i Irvine, Kalifornien.
Masimo utvecklar och tillverkar ett brett spektrum av innovativa mätsystem och sensorer för icke-invasiv patientövervakning och är
världsledande inom affärsområdet pulsoximetri. Globalt har bolaget 2 600 anställda.
Masimo Sweden AB är ett helägt dotterbolag till Masimo Corporation. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför miniatyriserade
gasanalysatorer och tillbehör för patientövervakning inom operation, intensiv- och akutvård. Vi är ett erfaret, positivt och glatt team på ca

Utvecklingsingenjör inom engångsprodukter
Om rollen
Som Utvecklingsingenjör deltar du i vidareutveckling av våra tillbehör för medicinsk gasanalys (samplingsslangar, grimmor och
luftvägsadaptrar) och ansvarar för produktstrukturer och konfigurationshantering. Marknaden för dessa är global och du kommer att få ett
internationellt perspektiv i din roll - ett spännande och utvecklande arbete i ett kunskapsintensivt företag där alla discipliner finns
representerade och där du får vara med i hela kedjan från idé till färdig produkt. Vi är en liten organisation i en stor organisation där vi
tillsammans får saker att ske, hjälper varandra, och där vi utmanar oss till nya tankar och idéer. I arbetet som Utvecklingsingenjör ingår
utveckling av både produkter och tillverkningsprocesser. Du jobbar i ett litet team med helhetsansvar för våra engångsprodukter och
jobbet utförs i nära samarbete med vår produktionsanläggning i Mexico.
Din profil
Du är produktionsingenjör, mekanikingenjör eller motsvarande med några års erfarenhet av utveckling och/eller produktion av
engångsprodukter. Du är van att arbeta med konstruktion, produktstrukturer och konfigurationshantering, erfarenhet inom materialval och
kontakter med underleverantörer är mycket meriterande. Dokumentation är en viktig del av jobbet så vi förutsätter att du tycker om att
uttrycka dig i skrift på både svenska och engelska. Vi ser också att du behärskar Solidworks i kombination med något PDM-system.
Som person är du noggrann, strukturerad och tar egna initiativ. Du gillar att stödja din organisation och uppskattar stort ansvar. För att
trivas hos oss tror vi också att du besitter teknisk nyfikenhet och kulturell kompetens.
Ansökan
För rekrytering av denna tjänst samarbetar vi med Snille Bemanning. Har du frågor kring tjänsten eller din ansökan är du välkommen att
kontakta Magnus Pålsson på telefon 08–562 159 25.
Läs mer om tjänsten och ansök via Snilles hemsida: http://snillebemanning.se/lediga-jobb/
Välkommen med din ansökan

