
 
 

 

 
 
 
Maskinoperatör Extrudering, LOXY Kumla 

Om LOXY 

LOXY grundades i 1970 och har ett ursprung som limnings- och tätningsexperter till 
textilindustrin. LOXY Gruppen är idag en ledande internationell leverantör av komponenter till 
båda textil- och medicinindustrin, med produktionsanläggningar i Norge, Sverige, Polen och 
Kina. LOXY Gruppen har huvudkontor i Halden, Norge.  

Loxy Sweden AB är systerföretaget till LOXY och en global leverantör och tillverkare av 
tekniska lösningar avancerade film- och foliematerial. Företagets framgångar beror till stor del 
på deras grundläggande expertis inom polymera material och deras djupa förståelse för de 
industrier de arbetar med. Med framåtanda som drivkraft, har Loxy Sweden genomgående 
hittat sätt att hjälpa sina kunder att lyckas. Loxy Sweden AB har produktions- och 
kontorfacilieter i Kumla. 

Om tjänsten 

I rollen som maskinoperatör kommer du tillsammans med ett kompetent produktionsteam 
ansvara för den allmänna driften och skötseln av våra extruderlinjer som är en processindustri. 
Du säkerställer att vi levererar produkter av högsta kvalité och bidrar med förbättringsförslag 
inom vår produktionsprocess. Tillsammans med engagerade kollegor och produktionsledning 
kommer du att ansvara för att driva, optimera och förbättra vår effektivitet i extruderingen. Som 
maskinoperatör ansvarar du för produktens kvalitet, maskinens drift samt arbetar aktivt med 
reducering av materialspill och reklamationer. Det dagliga arbetet innefattar bland annat 
övervakning och justering av maskinerna, kvalitetskontroller, materialpåfyllnad och 
truckkörning. Vi kör den största delen av vår produktion i kontrollerad miljö och renrum, varför 
det är extra viktigt med ordningssinne och noggrannhet mot de högt ställda kraven det innebär. 

Vem är du? 

Vi söker dig som har ett tekniskt kunnande och har en teknisk utbildning eller motsvarade 
erfarenhet. Du har god vana av truckkörning samt erfarenhet av skiftarbete. Har du dessutom 
erfarenhet inom film och foile och materialkunskap med fokus på extrudering kommer det vara 
till fördel men inget krav. 



 
 

 

 

 

 

Vi söker 

Vi söker dig som är driven, snabblärd och gillar när det är ett högt tempo. Som person är du 
kvalitetsmedveten och noggrann. Du känner ett stort ansvar för de produkter du framställer 
och lämnar bara ifrån dig material som du är stolt över. Du arbetar både självständigt och i 
grupp med ett kunnigt team runt dig, därför ställs det krav på god samarbetsförmåga och en 
god kommunikation. 

Arbetstid 

Arbetstiderna är rullande intermittent 3-skiftsarbete. Tjänsten är en tillsvidareanställning som 
inleds med 6 månaders provanställning med placering i Kumla och med start omgående. 

Vill du veta mer? 

Kontakta Linus Johansson, Produktionschef, linus.johansson@loxy.com  

Din ansökan 

Skicka ditt CV och personligt brev till Linus Johansson (linus.johansson@loxy.com) 
 
Sök redan idag då vi tillämpar löpande urval! 
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