
”Jag lär mig mycket hela 
tiden. Dessutom har vi en 
stark gemenskap.” 

”Jag trivs mycket bra på 
LK Precision. Det är bra 
arbetstider, inga tunga 
lyft och bra maskiner 
samt skyddsutrustning. 
Jag tycker även om bland-
ningen av människor. 
Här finns folk från hela 
världen vilket är roligt.” 

Willie, gruppledare  
på Fräs

”Jag gillar mitt jobb, 
det är ett utmanande 
arbete, där man alltid får 
något att bita i. Jag lär 
mig mycket hela tiden. 
Dessutom har vi en stark 
gemenskap.” 

Gabbe, produktions
tekniker

”LK Precision är mitt 
andra hem, vi är som en 
familj. Alla chefer och 
medarbetare är vänliga. 
Det finns inga konflikter 
och alla problem blir 
snabbt lösta. Man blir glad 
när man kommer hit” 

Ebrima, arbetsledare 
på Svarv

”Jag gillar mina arbets-
uppgifter som är ganska 
varierande, och jag ut-
vecklas hela tiden genom 
de utbildningar jag går.” 

Lefte, mättekniker

LK Precision Parts AB
Fräsarvägen 22
142 50 Skogås

+ 46 8 448 32 70
info@lkpp.se
lkpp.se

Utvecklas  
och utmanas  
varje dag

C O U N T  O N  P E R F O R M A N C E

Välkommen till LK Precision – arbetsplatsen 
för dig som vill utmanas och utvecklas på 
jobbet varje dag. 

Här arbetar du i en trygg och välstrukturerad verkstadsmiljö tillsammans 
med kompetenta och engagerade kollegor från hela världen. Utifrån 
dina kunskaper ser vi till att du får möjlighet att utvecklas för att nå dina 
personliga mål. Vi värdesätter våra medarbetare högst av allt, och det är 
viktigt för oss att du trivs och mår bra på jobbet. För utan vårt starka och 
sammansvetsade team skulle vi inte klara av att leverera de avancerade 
produkter vi gör. 



Hur går 
rekryteringen till?
1. Skicka in din ansökan. Via mail skickar du in din 

ansökan bestående av CV och personligt brev. Här be-
skriver du din kompetens, dina tidigare yrkeserfarenhet-
er och annat som kan vara intressant för oss att veta.  

2. Telefonintervju. Går du vidare i anställningspro-
cessen kallar vi dig till en telefonintervju där vi pratar 
mer om din kompetens, vad det är du söker och vad 
ett arbete på LK Precision innebär.

3. Besök på LK Precision. I steg tre välkomnar vi 
dig till en personlig intervju på plats hos oss på LK 
Precision. Här får du även träffa delar av teamet och 
se hur det ser ut i verkstaden.

4. Möte med ledningen. Har du gått vidare så här 
långt i processen kallas du till ett möte med ledningen 
för att diskutera arbetsvillkor, lön och förmåner.

5. Anställningsavtal. Blir en anställning aktuell upp-
rättar vi ett anställningsavtal. I denna tydliggörs din 
arbetsbeskrivning och dina förmåner. 

6. Introduktionsprogram. För att du på bästa sätt 
ska komma in i ditt nya arbete skapar vi ett personligt 
anpassat introduktionsprogram på fyra veckor. Här går 
vi bland annat igenom arbetsprocesser och maskiner. 

Vem är du?
Precisionsarbete i världsklass kräver hög 
kompetens. Förutom rätt attityd och vilja att utveck-
las i din yrkesroll är det därför viktigt att du har minst 
tre års erfarenhet inom ditt område. Som medarbetare 
på LK Precision får du ett stort mått av eget ansvar och 
vi söker därför dig som har eget driv och gillar att lösa 
problem. 

Vad erbjuder vi?
Trygghet och förmåner. En god balans mellan 
arbete, familj och fritid tror vi är viktigt för att må bra 
och göra ett bra jobb. Vi erbjuder därför värdefulla 
medarbetarförmåner som skapar trygghet i vardagen, 
både på arbetsplatsen och utanför. Exempel på våra 
medarbetarförmåner:

 · Personligt anpassat introduktionsprogram.

 · Individuell lönesättning med bra lönenivåer. 

 · Individuell utveckling med bl.a. regelbundna  
utbildningar.

 · Friskvård och hälsovård.

 · Övertid enligt kollektivavtal.

 · Möjligheter till utlandsresor.

 · Gratis arbetskläder.

 · Betalda kafferaster med gratis kaffe.

 · Fredagsfrukost varje vecka. 

 · Vissa möjligheter att jobba hemifrån.

 · Företagsaktiviteter 

 · Förskottssemester.

 · Gratis parkering utanför verkstaden.

Hög trivselfaktor. Vi är stolta över att vara ett härligt 
gäng som inte bara jobbar bra tillsammans mot gemen-
samma mål, utan även har trevligt ihop. Det ena tror 
vi nämligen är en förutsättning för det andra. För att 
stärka samhörigheten och få tid att utbyta erfarenheter 
ordnar vi regelbundet företagsaktiviteter, bjuder på 
kostnadsfria kafferaster och har en gemensam frukost 
varje fredag. Jobbar du på LK Precision ska det vara 
roligt att gå till jobbet varje dag!

”Jag har ett kul och 
utmanande jobb med 
stor självständighet. På 
LK Precision händer nya 
saker hela tiden.” Mille, 
produktions tekniker 
på Svarv

”Mitt arbete är till stor del 
självständigt. Det är upp 
till mig själv hur jag löser 
uppgifterna. Och det händer 
nya saker hela tiden som 
innebär att man måste tän-
ka på nya sätt. Men vi är ett 
bra gäng som alltid hjälper 
varandra om det behövs.”  
 
Patrik, produktions  
tekniker på Fräs

Vad gör vi?
Skärande bearbetning med extrem precision. 
På LK Precision tillverkar vi industridetaljer för branscher 
som kräver extrem precision och prestanda. Vi åtar oss allt 
från omfattande helhetsuppdrag där vi är delaktiga redan 
från idéstadiet till större produktioner samt rådgivning 
inom produktutveckling. Våra kunder finns inom såväl 
världsledande medicintekniska företag som högtekno-
logiska småföretag. Tillsammans arbetar vi för att våra 
kunder ska kunna förverkliga sina innovationer och 
skapa produkter i världsklass.

Count on performance


