
 

 

 

Ref: SAI0-OSE-HR-0157 

 

OHB Sweden is the largest Swedish satellite manufacturer with over 30 years of space heritage. OHB Sweden has 
been responsible for all national Swedish missions since the 1980’s and was also the prime of the only ESA mission 
which went to the Moon (SMART-1). 

OHB Sweden is an end-to-end provider of space systems and develops, builds, tests, and operates satellites for 
different kinds of space missions within communications, Earth observation, space research, and exploration. OHB 
Sweden has developed specific expertise within AOCS and Propulsion sub-systems and pioneered autonomous 
rendezvous and formation flying thanks to the Prisma program. As a Propulsion sub-system provider OHB Sweden 
has the opportunity to serve all key players of the European Space industry and counts as one of the leaders in 
Europe in this field. In all domains, OHB Sweden is active in the European and Swedish institutional markets as 
well as in the commercial market. 

The headquarters of OHB Sweden in Kista is home to around 90 highly qualified international employees. We see 
ourselves as an agile and innovative team for which the competence, enthusiasm, and dedication of each team 
member is a key asset. 

OHB Sweden is a member of the OHB SE Group which currently employs over 3000 people and is the 3rd largest 
Space company in Europe. 

 

Vi letar nu efter en entusiastisk och hängiven 

Svets och mekanisk integration och test tekniker 

Som satellitproduktionstekniker kommer du att vara en del av produktionsavdelningen, vars primära 

fokus är att bygga och testa framdrivningsdelsystem och satelliter.  
 
 

Dina arbetsuppgifter och ansvar 
 
Vi söker en allround labtekniker för arbete i vår produktion och testverksamhet. Arbetet är självständigt 
och består av: 

• Orbitalsvetsning (TIG) av rörsystem 

• Verifiering av svets och materialkvalitet med bl.a. röntgen 

• Mekanisk bearbetning 

• Mekanisk integration inkluderande termisk hårdvara  

• Testning av hårdvara 

• Dokumentation av utfört arbete 

• Generell teknisk problemlösning 

 
Kompetens och erfarenhet 
 

• Teknisk utbildning på gymnasienivå, gärna erfarenhet av TIG svets och NDT (Non Destructive 

Testing). 

• Arbetslivserfarenhet inom verksamhet med höga kvalitetskrav såsom flygindustri eller 

medicinsk utrustning. 

• Flytande svenska och kunnig i engelska (skrift och tal). 

• Skriva teknisk dokumentation på engelska. 
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Meriterande 

 

Arbetet utförs mestadels i en typisk kontorsmiljö men hårdvaran hanteras i vårt renrum och i våra 

laboratorier. Därav är följande färdigheter viktiga: 

 

• bekväm att arbeta i en typisk ingenjörs / projektmiljö  

• bekväm i lab och renrumsmiljö  

 
Vi söker en lagspelare som har förmågan att arbeta självständigt för att möta projektens behov och 
krav. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och positiv.  
 
Problemlösning och att ha initiativförmåga är nödvändiga egenskaper, liksom att arbeta på ett 
pragmatiskt sätt med fokus på att hålla rätt kvalitetsnivå och att leverera i tid.  
 
Arbetet innebär resor utomlands, 1 – 5 ggr per år. 
 
Vill du delta i utvecklingen av framtida satellitprojekt och känner att du uppfyller ovanstående krav och 
vill jobba i en dynamisk och inspirerande arbetsmiljö, då ser vi fram emot att höra från dig! 

Skicka din ansökan, inklusive CV och personligt brev på engelska eller svenska  

till: career@ohb-sweden.se 

Vänligen märk din ansökan: Svets och mekanisk tekniker 

För företagsinformation se: https://www.ohb-sweden.se/ 

Vi ser fram emot din ansökan och du får återkoppling från oss i augusti! 

 


