
 
HIAK AB finns i Hedemora och har över 60 års erfarenhet av industriell bullerdämpning. Vi säljer, utvecklar och konstruerar akustiklösningar 
efter våra kunders behov. Vår kundbas är nationell- och internationell. Företaget har en omsättning på ca 60 MSEK och ett 20-tal anställda. 
Besök vår hemsida: www.hiak.se för mer information om oss och om tjänsten. 

 

VET DU HUR MAN FÅR TYST PÅ EN 40 000HK 

JETMOTOR UNDER FULLT GASPÅDRAG? 

Det vet vi på HIAK AB och det kommer även du snart att veta om du börjar jobba hos oss. 

HIAK AB står inför nya spännande möjligheter och behöver förstärka teamet med en:  

 

Erfaren konstruktör 
 
 
För att lyckas i denna tjänst har du ingenjörsutbildning, flerårig relevant erfarenhet och 

goda kunskaper i 3D-CAD och PDM system. Du har kunskap om svetsade plåt- och 

stålkonstruktioner, har ett stort tekniskt intresse och problemlösningsförmåga. Det är viktigt 

att du har projektvana och kan fungera som konstruktionsledare i större projekt. Kunskap om 

varma konstruktioner, termiska konstruktionsproblem och beräkningar är meriterande. 

En viktig uppgift i rollen som konstruktör är att vara sakkunnig inom konstruktion och bidra 

med tekniska lösningar i kundprojekten. Du arbetar med framtagning av underlag för 

tillverkning, inköp, montage och dokumentation samt avstämning av att kontraktskrav, 

författningskrav och interna krav uppfylls. Det är viktigt att du är en lagspelare och att du 

stöttar organisationen i konstruktionsfrågor. Du är därför kommunikativ, relationsbyggande, 

uthållig och har en förtroendeingivande personlighet i din dialog internt och med kund. Goda 

svenska och engelska språkkunskaper är ett krav då du jobbar nära kunder och leverantörer 

både nationellt och internationellt. Resor är vanligt förekommande i tjänsten. 

Vi erbjuder dig ett spännande och stimulerande arbete på ett företag som är 

marknadsledande inom sitt område. Vår företagskultur präglas av en dynamisk och positiv 

miljö med korta beslutsvägar där vi värnar om våra medarbetare. För oss är ansvarstagande 

för bolagets gemensamma framgång genom aktivt samarbete viktigt och arbetet med 

”ständiga förbättringar” står alltid i centrum.  

 
 
Välkommen med din ansökan! 

Vi tar emot ansökningar via e-post till vår Operationsavdelning, Markus Bengtsson, COO: 

markus.bengtsson@hiak.se  

Har du frågor, kontakta gärna  

Markus Bengtsson, COO: markus.bengtsson@hiak.se   

Jan-Erik Bränd, Technical Manager: jan-erik.brand@hiak.se 

 

Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt mediasäljare undanbedes då vi sköter rekryteringen i egen regi. 

Sista ansökningsdag är den 31 mars 2018.  
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