
 

Produksjonstekniker/-medarbeider 

Hy5 ble stiftet i 2015 og utvikler innovative håndproteser for det globale markedet. Vårt første mål om å 
entre markedet i 2017 med vår første protese er innfridd, og vi har allerede flere produkter i vår pipeline. 
For å lykkes videre med industrialisering og testing har vi valgt å lokalisere oss i Raufossmiljøet fordi vi 
mener dette er det beste stedet i Norge for å industrialisere et avansert mekanisk produkt.  Vi søker nå ny 
medarbeider i vårt produksjonslokale i Raufoss. 

Vil du være med å gi verden en hjelpende hånd? 

Produksjonstekniker/-medarbeider 

Som produksjonstekniker/-medarbeider i Hy5 får du spennende utfordringer i et innovativt og 
høyteknologisk miljø. Hy5 er verdens første hydraulisk styrte håndprotese, og du vil i denne rollen ha 
ansvaret for følgende: 

• Montering og testing av Hy5 håndproteser 

• Utvikling og effektivisering av produksjonsprosesser og prosedyrer 

• Innnspill til designforbedringer 

• Kvalitetskontroll av komponenter 

Du får en betydningsfull posisjon i utviklingen av neste generasjons håndproteser som vil bedre 
livskvaliteten i hverdagen til mennesker med en amputert hånd.  Vi søker en person med 
produksjonserfaring som er praktisk og dyktig med komplisert mekanisk montering. Det er også viktig å 
være selvmotivert, selvstendig og åpen for ny utfordringer.  Den rette holdningen og ferdighetene er 
viktigst for oss, så både søkere med relevant erfaring og fagkvalifikasjoner vil bli vurdert. 

Hy5 er et innovativt, kompetent og spennende miljø med potensiale for vekst nasjonalt og internasjonalt. 
For å ha en god dialog med alle samarbeidspartnere er det viktig at du behersker norsk og engelsk 
flytende, både skriftlig og muntlig.  

Vi tilbyr deg å bli med i et særdeles spennende selskap og et sterkt team og samtidig får hjelpe mange 
mennesker verden over til å få en bedre hverdag. Er du en person som er nysgjerrig, engasjert, strukturert 
og dedikert, og i tillegg positiv og liker å jobbe i et innovativt og godt arbeidsmiljø? Da er du en person 
som vil trives hos oss.  

Dette blir en spennende reise - tar du utfordringen? 

Vi gleder oss til å høre fra deg! 

 

Send inn din søknad med CV og følgebrev til vår COO, Alex Lazell: al@hy5.no snarest, men ikke senere 

enn 23. november 
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