Konstruktör – Norfrig Sverige AB
Norfrig Sverige AB
Vi har sedan 1972 försett kunder med högklassiga kyl- och fryskarosser. Norfrig utvecklar, producerar
och monterar fordonspåbyggnader för tempererade varutransporter.
Primärt återfinns våra kunder i Norden, med allt ifrån rikstäckande företag till den enskilde åkaren.
Vi konstruerar, tillverkar samt marknadsför egen produkt under det registrerade varumärket
Coolbox. Vidare har vi egna chassi för dollys, släpvagnar och trailers.
Vårt försäljningskontor finns i Malmö, produktionsavdelningen samt huvudkontor finns i Tomelilla.
Norfrig har egna serviceverkstäder i Malmö, Örebro och Tomelilla. Företaget har ett starkt namn på
marknaden och expanderar nu sin produktion, försäljning och sitt produktprogram.
Inom konstruktion och beredning arbetar två personer.
Norfrig ingår i påbyggnadsgruppen Nordic Truck Bodies www.nordictruckbodies.com tillsammans
med PLS Truck Bodies AB www.pls.se , PLS Norfrig AS, www.plsnorfrig.no samt Sörling J. Sörling-Ilsbo
AB, www.sorling-ilsbo.se. Nordic Truck Bodies är en del av Industrikoncernen Inducore
(www.inducore.se).
Norfrig har idag ca 70 anställda i Sverige och omsätter ca 150 MSEK. Vi befinner oss i en spännande
tillväxtfas och söker nu en konstruktör/beredare.

Ditt uppdrag
Du kommer att få en nyckelroll i organisationen där du bidrar med att ta företaget vidare till nästa
steg i vår tillväxtresa.
Tyngdpunkten för positionen är att ta fram produkter för vår nya produktionsanläggning samt för
utveckling av en effektiv process för teknik och konstruktion.
Vidare förväntas du driva utveckling av den tekniska delen i CAD/CAM konstruerandet.
Dina kvalifikationer
Du har goda kunskaper och erfarenhet av att arbeta med konstruktion i 3D CAD (Inventor) samt att ta
fram CAM-underlag (Alphacam) till CNC-fräsar. Har du dessutom erfarenhet av produktutveckling och
konstruktion inom tillverkande industri är det klart meriterande.

Vårt erbjudande
Norfrig befinner sig i en spännande tillväxtfas där du får möjligheter att bidra med ditt kunnande och
dina tekniska kunskaper. Vi ser att rätt person får stora möjligheter att påverka, dels på operativa
ledarskapet men även på Norfrigs utveckling framåt.
Varmt välkommen med din ansökan till info@norfrig.se.

