
 

Komponenttikokoonpanija  

 

Työnkuvaus 

DCA-Instruments valmistaa ultra-high vacuum (UHV) -laitteita sekä tutkimus- että 

tuotantotarkoituksiin. Visiomme on olla huippuyritys, joka toimittaa räätälöityjä UHV-

järjestelmiä, joilla valmistetaan korkealaatuisia ohutkalvoja puolijohdetutkimuksen- ja 

teollisuuden sovelluksiin. Tähänastisen menestyksemme salaisuus ovat omat työntekijämme. 

Olemme kasvaneet nopeasti viimeisen muutaman vuoden aikana ja muuttaneet uusiin 

moderneihin toimitiloihimme, joissa pystymme yli kaksinkertaistamaan 

tuotantokapasiteettimme. Nyt haemme joukkoomme komponenttikokoonpanijaa 

puhdastilaamme. Tämän tehtävän painopiste on UHV tyhjiökomponenttien kokoaminen. 

Tässä tehtävässä olet vastuussa osien keräämisestä, valmistelusta ja itse kokoonpanosta 

suunnittelukuvien mukaisesti. Työskentelet yhdessä muiden puhdastilateknikkojen kanssa, 

jakamalla puhdastilan resurssit. 

Odotamme sinulta motivoituneisuutta ja halua oppia uusia taitoja. Olet käsistäsi näppärä ja 

tunnet työkalut. Manuaalisten työstökoneiden tunteminen luetaan myös eduksesi. Sinulla on 

silmää tarkkuuteen ja teet työsi huolellisesti, mikä on avainasemassa laadukkaiden tulosten 

saavuttamisessa. Aikaisempi puhdastilakokemus ei ole välttämätöntä. 

Sinun velvollisuutesi 

• Kokoat korkealaatuiset komponentit suunnittelukuvien ja annettujen ohjeiden 

mukaan 

• Varmistat, että laatu ja puhtaus vastaavat vaadittuja standardeja. 

• Pidät huolen puhdastilatiimin kanssa, että työkalut ja tilat pysyvät hyvässä kunnossa 

• Osoitat hyvää työmoraalia ja omistautumista yrityksen tavoitteille toimittaa 

korkealaatuisimpia tuotteita. 

Profiilisi 

• Korkea motivaatio ja kyky toimia itsenäisesti 

• Kyky tuottaa korkealaatuisia tuloksia 

• Aiempi kokemus pienten osien kokoonpanosta tai käsityöstä katsotaan eduksi 

• Englannin kielen taito on plussaa 

Tarjoamme sinulle 

• Joustavat työolosuhteet 

• Laaja koulutus ja tuki uusien taitojen kehittämiseen 

• Tärkeä rooli yrityksessä, jolla on suuri vaikutus kykyymme vastata asiakkaidemme 

korkeisiin odotuksiin 

• DCA:n työntekijöitä tuetaan kulttuuriedulla (Edenred) hyvinvoinnin parantamiseksi. 

• DCA tarjoaa työntekijöilleen erittäin kattavat työterveyspalvelut 



• DCA:n työntekijät nauttivat säännöllisistä sosiaalisista tapahtumista, joilla ylläpidetään 

hyvää ryhmähenkeä. 

Kiinnostunut? 

Kiinnostaako tämä asema? Voit hakea tehtävään lähettämällä CV:si ja saatekirjeesi 

osoitteeseen mikko.salminen@dca.fi  31.10.2022 mennessä. 

Mikäli sinulla on kysyttävää tehtävästä, ota yhteyttä tuotantojohtaja Mikko Salmiseen, 

mikko.salminen@dca.fi  +358 445 275 522. 

DCA Instruments on sitoutunut luomaan osallistavan ja monipuolisen ympäristön, ja etsimme 

aktiivisesti päteviä ehdokkaita sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, seksuaalisesta 

suuntautumisesta, etnisestä taustasta, uskonnosta, vammaisuudesta tai iästä riippumatta. 
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