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3 Open Jobs

Mycronic Junior Electrical engineer - High Flex

Tänk dig de mest högteknologiska elektronikprodukterna du kan föreställa dig, och sen tänker du ett steg längre. Med
världsledande produktionslösningar leder vi elektronikindustrin och skapar dagens mest högteknologiska produkter, men
med en ödmjukhet inför att det viktigaste för att lyckas med detta är en passion för såväl affärer som teknik och framförallt
människor.

Taby, Sweden



Mechanical Engineer - High Flex

Tänk dig de mest högteknologiska elektronikprodukterna du kan föreställa dig, och sen tänker du ett steg längre. Med
världsledande produktionslösningar leder de elektronikindustrin och skapar dagens mest högteknologiska produkter, men
med en ödmjukhet inför att det viktigaste för att lyckas med detta är en passion för såväl affärer som teknik och framförallt
människor.

Taby, Sweden



EXAMENSARBETE: Evaluation Method and Optimization for Servo
Performance

Assignment Type: Master's Thesis Mycronic's mask writers utilize a multi-axis servo to position the laser beam that
performs the actual writing of the masks. A high-performance servo controller is needed since the different servo axes
often work around nano meter level. Even the smallest movements and vibrations can be picked up and produce
undesired results, as well as thermal expansion caused by a few tenths of Celsius. Therefore, it is especially important…

Taby, Sweden



Job Description

Tänk dig de mest högteknologiska elektronikprodukterna du kan föreställa dig, och sen tänker du ett
steg längre. Med världsledande produktionslösningar leder vi  elektronikindustrin och skapar dagens
mest högteknologiska produkter, men med en ödmjukhet inför att det viktigaste för att lyckas med detta
är en passion för såväl affärer som teknik och framförallt människor. Mycronic befinner sig i en expansiv
fas där vi vill fortsätta etablera sig på fler marknader och i fler länder och för att göra detta söker vi
personer som vill vara med på vår fortsatta resa. Har du några års erfarenhet inom mekanikkonstruktion
och vill bli en del av ett svenskt världsledande företag – läs vidare!

Om tjänsten

Mycronic är ett svenskt bolag, som i över 40 år har utvecklat och tillverkat maskiner för elektronik- och
displaytillverkning och har idag kunder och distributörer i över 50 länder världen över. Idag är Mycronic
uppdelat i 4 divisioner där du kommer tillhöra divisionen Assembly Solution High Flex. Denna division
utvecklar utrustning och lösningar för ytmontering för elektroniktillverkare med krav på snabb omställning
av produktionen och med bibehållen hög nyttjandegrad och kunderna återfinns inom exempelvis rymd
och fordonsindustrin. R&D inom High Flex består i dagsläget av cirka 450 medarbetare globalt, varav
170 personer jobbar på utvecklingsavdelningen i Täby. Ditt team kommer bestå av 9 teammedlemmar,
mekatronikingenjörer, elektronikingenjörer och andra mekanikingenjörer, vilka du kommer arbeta med
dagligen. Förutom ditt team kommer du även ha kontakt med R&D-kollegor i Japan, Tyskland och
Frankrike samt produktionen i huset och till viss del även leverantörer. Detta är en perfekt roll för dig som
vill jobba med hela utvecklingskedjan i ett företag med häftig världsledande teknik där många stannar
länge!

En hälsning från din framtida närmsta chef

Här blir du en del av ett tvärfunktionellt team med kompetenta medarbetare och spännande teknik. Som
en del i teamet kommer du ha möjlighet att utvecklas och fördjupa dina kunskaper. Mitt mål är att vi som
team skall växa och möta utmaningar tillsammans. Fortsätta leverera produkter med kvalitet och
konkurrenskraft, för en global marknad. Du kommer vara en del av ett erfaret team där du har stora
möjligheter att utvecklas. - Henrik Linde, Group Manager R&D/Pick & Place Hardware

Arbetsuppgifter

Som mekanikkonstruktör jobbar du med hela utvecklingskedjan, från kravställning till design och
implementation. Du arbetar i flera parallella projekt med fokus på såväl nyutveckling som underhåll och
fö bätt i h k t kti E l å j kt k llt f å tt d i l td t lj k

Mechanical Engineer - High Flex 
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Job Description

Tänk dig de mest högteknologiska elektronikprodukterna du kan föreställa dig, och sen tänker du ett
steg längre. Med världsledande produktionslösningar leder vi  elektronikindustrin och skapar dagens
mest högteknologiska produkter, men med en ödmjukhet inför att det viktigaste för att lyckas med detta
är en passion för såväl affärer som teknik och framförallt människor. Mycronic befinner sig i en expansiv
fas där vi vill fortsätta etablera sig på fler marknader och i fler länder och för att göra detta söker vi
personer som vill vara med på vår fortsatta resa. Har du några års erfarenhet inom mekanikkonstruktion
och vill bli en del av ett svenskt världsledande företag – läs vidare!

Om tjänsten

Mycronic är ett svenskt bolag, som i över 40 år har utvecklat och tillverkat maskiner för elektronik- och
displaytillverkning och har idag kunder och distributörer i över 50 länder världen över. Idag är Mycronic
uppdelat i 4 divisioner där du kommer tillhöra divisionen Assembly Solution High Flex. Denna division
utvecklar utrustning och lösningar för ytmontering för elektroniktillverkare med krav på snabb omställning
av produktionen och med bibehållen hög nyttjandegrad och kunderna återfinns inom exempelvis rymd
och fordonsindustrin. R&D inom High Flex består i dagsläget av cirka 450 medarbetare globalt, varav
170 personer jobbar på utvecklingsavdelningen i Täby. Ditt team kommer bestå av 9 teammedlemmar,
mekatronikingenjörer, elektronikingenjörer och andra mekanikingenjörer, vilka du kommer arbeta med
dagligen. Förutom ditt team kommer du även ha kontakt med R&D-kollegor i Japan, Tyskland och
Frankrike samt produktionen i huset och till viss del även leverantörer. Detta är en perfekt roll för dig som
vill jobba med hela utvecklingskedjan i ett företag med häftig världsledande teknik där många stannar
länge!

En hälsning från din framtida närmsta chef

Här blir du en del av ett tvärfunktionellt team med kompetenta medarbetare och spännande teknik. Som
en del i teamet kommer du ha möjlighet att utvecklas och fördjupa dina kunskaper. Mitt mål är att vi som
team skall växa och möta utmaningar tillsammans. Fortsätta leverera produkter med kvalitet och
konkurrenskraft, för en global marknad. Du kommer vara en del av ett erfaret team där du har stora
möjligheter att utvecklas. - Henrik Linde, Group Manager R&D/Pick & Place Hardware

Arbetsuppgifter

Som mekanikkonstruktör jobbar du med hela utvecklingskedjan, från kravställning till design och
implementation. Du arbetar i flera parallella projekt med fokus på såväl nyutveckling som underhåll och
fö bätt i h k t kti E l å j kt k llt f å tt d i l td t lj k
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