
Vi söker en nyckelspelare till tjänsten som Produktchef – lasermaskiner 

Som ansvarig inom området lasermaskiner är du en av nyckelpersonerna i vårt produktteam. Du är en viktig länk mellan framförallt 
funktioner som försäljning och eftermarknad. Du kommer agera specialist inom ditt produktområde vilket också innebär rollen som 
ansvarig kontaktperson mot vår leverantör för lasermaskiner. I säljprocessen arbetar du aktivt mot kund i en konsultativ roll och tar 
fram tekniska underlag för presentation av de mest optimala och ekonomiska lösningarna. När affären är klar och kunden tecknat 
avtal är det du som produktansvarig som assisterar vår projektledare i genomförandet av installationen. Du arbetar mot tydligt upp-
satta mål och arbetet innebär en del resor både i Sverige och i Europa. Vi erbjuder dig en spännande och intressant arbetsplats där du 
alltid kommer finna ett stort stöd i motiverade och målinriktade kollegor som värdesätter att lyckas tillsammans, som älskar att vinna 
och som firar segrar.

Vi ser gärna att du har en teknisk utbildning och yrkeserfarenhet från den plåtbearbetande verkstadsindustrin. Har du arbetat med 
lasermaskiner är det starkt meriterande. Som person är det viktigt att du är en duktig kommunikatör med god förmåga att planera 
och strukturera ditt arbete. Du har ett genuint intresse för tekniska frågor och trivs i rollen att skapa och utveckla långsiktiga relationer 
både externt och internt. Arbetet kräver goda kunskaper i engelska. Vi värdesätter ditt personliga engagemang mycket högt.
 Svenska behärskar du i tal och skrift, och tjänsten ställer också krav på din engelska. Vi tar för givet att du har goda kunskaper i MS 
Office och är en van systemanvändare. Värnamo är din placeringsort. 

Välkommen med din ansökan till jobba@dinmaskin.se, löpande urval gäller. 

Tveka inte att kontakta oss vid frågor om tjänsten – VD Alexander Ström, 

0370-69 34 08, eller HR-chef Tina Edsmalm, 0370-489 12. 

Liljedahl Group är en familjeägd bolagsgrupp med sju helägda innehav: Elcowire Group, 
LWW Group, Hörle Wire Group, LMT Group, Finnvedens Lastvagnar, Finnvedens Bil 
och Liljedahl Group Fastigheter. Liljedahl Group är även största ägare i Bufab AB. 
Koncernen omsätter cirka 10 miljarder och har drygt 1200 anställda. Mer information 
på hemsidan: www.liljedahlgroup.se

Din Maskin är ett företag som marknadsför produktions-
utrustning för plåtbearbetning och en av de marknadsle-
dande aktörerna på den svenska marknaden. Din Maskin 
ingår i Liljedahl Group och bolagsgruppen LMT Group 
tillsammans med Ravema AB. I maskinprogrammet ingår 
automatiska stansmaskiner, lasermaskiner, bockmaskiner, 
vattenskärmaskiner samt presslinjer. Bland våra leveran-
törer finns flera ledande tillverkare inom branschen, bl a 
PrimaPower, SAFAN, Dimeco, Omera och CMS Technocut. 
 Vår ambition är att erbjuda våra kunder rätt tekniska 
och ekonomiska lösning för att investeringen ska bli så 
lönsam som möjligt. Till detta behöver vi personal med 
rätt kompetens och med en ambition som är samstäm-
mig med den säljande kultur som vi har inom koncernen. 
Mer information på www.dinmaskin.se
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