
	  
	  
Peepoople adresserar ett av världens största problem – det faktum att 2,6 miljarder människor i världen saknar 
tillgång till en toalett. Peepooples mission är att alla människor som så önskar skall ha tillgång till en värdig och 
hygienisk toalett. Idag bor över 1 miljard människor i extremt tätbefolkade slumområden där avsaknaden av 
sanitetslösningar får mycket allvarliga hälso- och miljömässiga konsekvenser. Varje år dör 1,8 miljoner människor 
till följd av diarrésjukdomar, varav 90 procent är barn under fem år. Peepoople tar med sin innovativa och 
patenterade engångstoalett Peepoo ett helt nytt grepp för att lösa sanitetsproblemen i utvecklingsländerna. 
Peepoople har nu investerat i sin första helautomatiserade högteknologiska produktionslinje av Peepoo toaletter, 
och står nu inför att expandera världen över med sin banbrytande lösning.  

 
Peepoople AB söker en  

Produktionstekniker 
Vill du arbeta i ett spännande ungt företag med stor utvecklingspotential och med världen som 
marknad? Är du en erfaren produktionstekniker som kanske har kunskap inom produktion av 
engångsartiklar för hygien? Brinner du för teknik och vill komma in i ett dynamiskt team och hjälpa till 
att tillverka en ny produkt som hjälper till att lösa ett av världens största problem? Då kan detta vara 
något för dig… 
 
Uppgifter 
• Tekniskt ansvarig för Peepooples produktionslinje. Med ansvar för dagligt och förebyggande 

underhåll samt att arbeta långsiktigt med förbättringar av produktionsprocessen.   
• Delta i utvecklingen av rutiner och processer för Peepooples produktion. 
• Det ingår även i rollen att arbeta som operatör vid produktionslinjen och leda det dagliga arbetet. 

Vara beredd att vid behov arbeta skift.  

Fakta 
• Peepoople är ett expansivt företag med en unik patenterad toalettlösning för katastrofinsatser och 

urbana slumområden. 
• Peepooples produktionslinje har under 2013 färdigställts i Tyskland och kommer under 2014 flytta 

till Stockholmregionen. I och med etableringen i Stockholmsregionen behöver vi stärka upp vår 
organisation med en erfaren Produktionstekniker.  

• Rapporterar till Head of Production. 
• Tjänsten är en tillsvidareanställning. 
• Placeringsort är Stockholmsregionen men initialt kan placeringsort vara i Tyskland innan 

produktionen flyttas.  
• För mer information www.peepoople.com 

Erfarenhet 
• Gedigen erfarenhet som produktionstekniker. 
• Gärna erfarenhet från tillverkning av dambindor, blöjor, näsdukar eller liknande. 
• Erfarenhet av att arbeta som maskinoperatör i relevanta tillverkningsprocesser.  

Kompetens 
• Minst gymnasieutbildning inom t.ex. el, maskin eller teknik. 
• Kunskap från produktionslinjer, gärna från engångsartiklar inom hygien. 
• Kunskap om mekanik, styrsystem och robotlösningar. 
• Förståelse för elektronik, servodrift, valsar, sensorer och el. 
• God engelska och svenska i tal och skrift är ett krav. Tyska är meriterande. 

Personlighet 
• Problemlösande förmåga, självgående och uthållig. 
• Ansvarstagande, kommunikativ och samarbetsorienterad. 
• Positiv, flexibel och prestigelös. 
 
Tycker du tjänsten låter intressant till fredrik.adilstam@peepoople.com. Vid frågor kontakta 
rekryteringskonsult Maria Mattsson, 070-377 17 21 eller Fredrik Adilstam, 070-940 03 03 


