LINKÖPING / SWEDEN

Helikoptertekniker,
Key words: UAV, Helikopertekniker.
Är du helikoptertekniker och är sugen på nya utmaningar inom ett snabbt växande företag? UMS Skeldar befinner oss nu i

expansiv fas där vi lägger in ytterligare en växel för att öka tempot i utvecklingen och produktionen av våra system. Skeldar
V-200 är en UAS-plattform som är anpassad för den militära och civila marknaden världen över. Detta är en otrolig

möjlighet för dig som vill bli en del av ett seniort team med hög arbetsmoral och samtidigt vara med och utveckla

framtidens Unmanned Aerial Vechicle (UAV). Som helikoptertekniker på UMS Skeldar bjuder varje dag på nya utmaningar

och i tjänsten ingår resor såväl inrikes som utrikes.

Då UMS Skeldar på kort tid vunnit ett flertal stora kundkontakt expanderar vi företaget med ytterligare en

helikoptertekniker. Idag befinner vi oss i ett läget där vi dels har en operativ enhet och en enhet som testar de nya

helikoptrarna som kommer från vår kontraktstillverkare. Denna tjänst är en del av det operativa produktionsteamet med
huvudfokus på att genomföra protyper och slutmontering av flygande enheter.

Du kommer börja din resa med en gedigen utbildning där du får lära dig systemen från grunden på hemmaplan. I takt med
att du blir självgående kommer du också få möjlighet att ta större ansvar och på sikt vara delaktig i de utbildningar som vi
håller för våra kunder

Vill du bli en av oss? Tveka inte att söka redan idag.

Vi erbjuder:
•

En plats I ett högpresterande team med kunskap och kompetens i fokus

•

En dynamisk arbetsplats där ingen dag är den andra lik

•

En högteknologisk produkt som just nu ligger i framkant på marknaden

•

Varierande arbetsuppgifter och så småningom hela världen som din arbetsplats

•

En möjlighet att påverka innehållet i din framtida yrkesroll.
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Arbetsuppgifter:
•

Sammanbygga och genomföra kundanpassningar på helikoptrar, markstationer och andra tillhörande system inom

mekanik och elektronikområdet
•

Underhålla helikoptrar, markstationer och andra tillhörande system

•

På sikt vara ute på fält med vårt operativa team vid testflygningar och samarbeten med kunder

•

Stötta upp våra leverantörer med expertkompetens när sådana situationer uppstår

Dina kvalifikationer:
•

Helikoptercertifikat B1.3 (el- och avionik) med minst 2 års relevant arbetslivserfarenhet inom flygbranschen

•

Meriterande: Helikoptercertifikat B1.4

•

För denna tjänst stalls höga krav på såväl svenska som engelska i tal och skrift

•

Meriterande: Kunskaper inom andra språk

•

Viktiga egenskaper för denna tjänst: Orädd, Ansvarstagande, Självgående, kommunikativ och flexibel

Övrigt
•

Arbetsplats: Du utgår från Linköping men resor inrikes och utrikes kommer att förekomma

•

Tjänstegöringsgrad: Heltid

•

Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
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Intresserad?
Skicka ditt CV och personliga brev till Victoria.Hencz@umsskeldar.aero
OBS! VI arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.

For more information on UMS Skeldar Sweden AB, please refer to the company’s website www.umsskeldar.aero
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