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Befattningsbeskrivning  

 
Befattning:  Tekniksamordnare    

Ersättare:  Beredningsingenjör 

 

Organisation:  Teknik ingår i marknadsavdelningen. Tekniksamordnaren redovisar till marknadsansvarig 

 

Syfte med befattningen: Att leda, engagera och fördela arbetet på vår teknikavdelning gällande uppgifter rörande vår 

modulflotta 

  

Övergripande:  Att ansvara för att teknikavdelningen har rätt förutsättningar för att kunna utföra en  

kostnadseffektiv beredning. 

  

Arbetsområden:   Arbetsaktiviteter 

Befogenheter – Styrande 

direktiv   
Myndighetskrav Att aktivt undersöka vilka krav myndigheterna ställer på våra 

produkter utifrån våra kunders behov. 

Marknaden 

Utbildning Tillse  

 att medarbetarna på teknikavdelningen, såväl sin egen 

som övriga medarbetare, ges möjlighet att 

vidareutbildas i områden som rör det dagliga arbetet 

utifrån medarbetarnas önskemål. 

 

 

Skall ske i samråd med och 

godkännas av MA 

Hjälpmedel Tillse  

 att rätt hjälpmedel finns att tillgå för att kunna göra en 

så kostnadseffektiv beredning som möjligt.  

 att utveckla nya möjligheter med CAD-teknik som 

kan förbättra och förenkla företagets arbete. 

 att företaget använder sig av färdiga applikationer i 

största möjliga omfattning. 

 att företagets strukturer, dvs.  rätt material i rätt 

omfattning och arbetets omfattning, är korrekta och att 

dessa underhålls. 

 att företagets standardritningar och CAD-symboler är 

uppdaterade och korrekta. 

 

 

Skall ske i samråd med och 

godkännas av MA gällande 

kostnader överstigande kr 5000 sek. 

Beredning Tillse  

 att projekt i största möjliga omfattning anpassas till 

Indus standard och att moduler väljs med en så låg 

totalkostnad som möjligt utifrån 

returbesiktningsdokument, inkl även inventarier 

 att materialbokning sker till en tidpunkt anpassad till 

produktionens behov 

 

 

Skall ske i samråd med ansvarig 

projektsäljare 

 

 

Skall ske i samråd med planerare  

Produktutveckling Tillse  

 att vid behov avsätta teknikpersonal att vara  

behjälplig vid produktutveckling 

 

Skall ske i samråd med ansvarig 

produktanskaffning. 

Indus Fastigheter Tillse  

 att upprätthålla ritningar på företagets anläggningar i 

Stenungsund 

 

Skall ske i samråd med 

fastighetsansvarig. 

Kvalitet, miljö, 

arbetsmiljö 

Tillse 

 att underställd personal följer företagets kvalitets-, 

miljö- och arbetsmiljösystem 

 

ISO-handboken, 

Arbetsmiljöhandboken 

 

Kompetensprofil: Ingenjörsutbildning på gymnasienivå 

 5-10 års erfarenhet av konstruktionsarbete med CAD 

 Byggkunskap     


