
Har du avslutat din 
medicinteknikutbildning 
och vill utvecklas inom ett 
spännande tillväxtföretag?
Vi erbjuder nu en möjlighet att introduceras
i ett mycket intressant producerande bolag.
Vi är ett företag i Helsingborg som trycker
elektronik på självhäftande applikationer
för bland annat vård i hemmet.

Beneli tillverkar hjärtmonitoreringspatcher
för uppkopplad distansövervakning och andra
specialplåster och patcher, både med och
utan tryckta ledande banor. Alla produkter
och produktionsprocesser är anpassade för
att tillgodose olika kunders behov.

Utöver produktion och tillverkning bidrar vi
till nationell och internationell forskning inom
medicinteknik och tryckt elektronik. Vi strävar
efter att ligga i framkant med ny teknik,
för miljön och kundens bästa.

Kvalifikationer:
Du går eller har gått på medicinteknikprogrammet
med intresse för tillverkning av patientnära
lösningar. Du har ett grymt driv och gillar att ta egna
initiativ. Du kan hantera kommunikation muntligt
och skriftligt på svenska och engelska.

Trainee på Beneli
Ett innovativt producerande
medtechbolag i framkant
av tekniken, med
huvudkontor i Helsingborg

Arbetsuppgifter:
/ Tester av bl.a. töjbar tryckt elektronik
/ Bidra till forskning och utveckling
/ Medverka i medicinteknisk produktutveckling
/ Inköp av produkter, material och tjänster
/ Kommunikation och marknadsföring
/ Sälj och kundhantering
/ Utveckling av projektprocesser

Anställningens omfattning:
6 månader traineeperiod med möjlighet till
anställning efter perioden. Även möjlighet till
deltid under utbildningens sista termin.
Vi anpassar tjänsten efter dina önskemål.

Vill du veta mer om programmet är du 
varmt välkommen att höra av dig till oss! 
Rekrytering sker löpande, men senast 31 mars 
2023 behöver vi din ansökan.

Tveka inte att ansöka redan nu med CV till vår 
COO: stefan.lundgren@beneli.com



10 anledningar
till att samarbeta 
med Beneli
 / Erfarenhet inom start-up, uppskalning 

och volymproduktion
 / Hög kompetens, certifieringar, renrum,

hög kvalitet och i framkant inom ny
teknik

 / I nära samarbete med avancerade
tillverkare – stora möjligheter för
information och testning av nya material

 / Tillgång till den senaste informationen
och tekniken genom vår medverkan
internationella forskningsgrupper

 / Flexibla vid tester och leveranser
 / En kontakt från idé till produktion
 / Snabb från lösning till marknad
 / Korta ledtider
 / Komplett lösning under ett tak:

innovation, produktion och montering
 / Okomplicerade och enkla att arbeta med 

Visiting & shipping: 
Porfyrgatan 5 
SE-254 68 Helsingborg, Sweden

Address: 
Beneli AB, P.O. Box 22023, 
SE-250 22 Helsingborg, Sweden

Tel: +46(0)42-25 60 00

Fax: +46(0)42-15 68 91

Email: 
info@beneli.com 
sales@beneli.com

www.beneli.com


