
 

 

Aimpoint AB är det företag som skapade och utvecklade rödpunktsiktet, vilket vi idag är 

världsledande leverantör av. Aimpoints sikten används på den civila jakt- och skyttemarknaden samt 

av polis och militär. Företaget har 250 anställda och omsätter ca: 750 MSEK, varav mer än 90 % på 

export. Försäljningen i USA sker via vårt amerikanska dotterbolag, Aimpoint Inc.  

Vårt huvudkontor ligger i Malmö och produktionsenheter finns i Malmö och Gällivare. 

Aimpoint är ett företag inom Sandberg Development-koncernen. För mer information om företaget, 

besök gärna www.aimpoint.se 

 

Gillar du Optik och har en Civilingenjörs examen i bagaget? 
 
Då kan du vara rätt person för oss på Aimpoint! 
Aimpoint går starkt framåt och nu anställer vi morgondagens stjärnor. Är du en av dom? 
 
Vi vill utveckla företagets kunskaper inom optik och om du har en kombination inom tex El skall du såklart 
överväga att skicka in din ansökan! 
 
Som Elektronikkonstruktör kommer du att konstruera och designa ny hårdvara med målet att skapa nya produkter 
och förbättra befintliga produkter. 
 
Du ingår i vår Utvecklingsavdelning som representeras av 18 härliga kollegor som besitter både kompetens och 
erfarenhet. Avdelningen består av elektronikkonstruktör, mekanikkonstruktör, systemutvecklare, 
mjukvaruutvecklare och externa konsulter. Som person är du tekniskt och socialt kompetent med ett stort intresse 
för teknik. 

 
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är: 

✓ Design av ny hårdvara. 
✓ Dokumentation av tekniska krav, verifieringsspecifikationer och tekniska beskrivningar 
✓ Val av komponenter och material inom hårdvaruproduktion 
✓ Hantera komponentförändringar i befintliga produkter 
✓ Test, utvärdering och verifiering av hårdvara/programvara 
✓ Felsökning under utveckling, verifiering och produktion 

 
 
Vi söker dig som 

✓ Har jobbat några år med elektronikdesign (ECAD) 
✓ Har ett intresse och kunnande av optik 
✓ Är beredd att både arbeta självständigt och i grupp. 
✓ Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift 

 
 
Vi ser att du som söker tjänsten är strukturerad, ansvarstagande, social samt engagerad i verksamheten som 
helhet. Vidare tror vi att du innehar en god samarbets- och initiativförmåga för att underlätta bolagets samtliga 
processer.  
 
Du ansöker till tjänsten genom att sända personligt brev, CV och betygskopior till: jobb@aimpoint.com Märk din 
ansökan med ”Elektronikkonstruktör” 
Har du frågor eller är intresserad av att veta mer är du välkommen att kontakta:                                                    

Senior Recruiting Specialist Joacim Larsson 0709-792757 

 
Då vi arbetar med löpande urval önskar vi ha din ansökan så snart som möjligt. 

 

http://www.aimpoint.se/
mailto:jobb@aimpoint.com

