
 
Suomivalimo Oy  
Suomivalimo on keskisuurten rautavalukomponenttien toimittaja sekä luotettava ja joustava kumppani 
asiakkailleen. Komponentteja toimitetaan tarvittaessa koneistettuina ja pintakäsiteltyinä monipuolisen 
alihankintaketjun kautta. Valimo pystyy myös tarjoamaan apua valukappaleen suunnitteluprosessissa. 
 
Suomivalimo on perustettu vuonna 1918 ja on toiminut vuodesta 1975 lähtien Iisalmessa. Suomivalimo 
valmistaa 200 – 5 500 kg painavia valurautakomponentteja piensarjoina ja yksittäiskappaleina 
käsinkaavauksella furaanihartsiteknologiaa käyttäen.  
Yhtiön liikevaihto oli 13 M€ vuonna 2021. Työllistämme 100 valimoalan ammattilaista Iisalmen tehtaassa, 
jossa katettua tuotantotilaa on 15 000 m2.  
 
Etsimme METALLURGIA / LAATUINSINÖÖRIÄ tehtaallemme Iisalmeen 
vahvistamaan keskeisiä valimon metallurgiaan ja laatuun liittyviä toimintoja sekä kehittämään valimon 

prosesseja. 

 

Tehtäväsi sisältö: 

• Valvoa ja kehittää metallurgisia prosesseja kaikissa valimon toiminnoissa sekä vastata niistä 

• Kehittää sulaton käytäntöjä ja ohjeistuksia sekä vastata niistä. 

• Vastata laboratorion ja osin myös tarkastamon toiminnoista. 

• Valvoa ja kehittää valimon eri prosesseja (hiekka, kaavaus, lämpökäsittely jne.). 

• Osallistua tuotteiden laadunkehitystyöhön ja vastata niissä metallurgisista kysymyksistä. 

• Osallistua laatu- ja prosessiohjeiden sekä työohjeiden tekemiseen ja kouluttamiseen koko valimon 
osalta. 

 

Odotamme sinulta: 

• Metallurgian tai soveltuvan materiaalitekniikan peruskoulutusta ja englannin kielen perustaitoja. 

• Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä tiimityöskentelykykyä. 

• Eduksi tehtävän hoitamisessa voidaan lukea myös kokemus tai osaaminen seuraavista: 
o Tuotannolliset ja/tai kehitystehtävät 
o Excel- ja muut Office-työkalut 
o Laatutehtävät 
o Sulatus 
o Prosessien seuranta ja tilastointi 

 

Tarjoamme sinulle: 

• Monipuolisen tehtäväkokonaisuuden arvostetussa, hyvämaineisessa ja pitkän historian omaavassa 
yhtiössä, joka tunnetaan laadukkaana vaativien rautavalujen tekijänä ja jolla on maailmanluokan 
asiakaskunta. 

• Työyhteisön, jossa on hyvä yhteishenki ja ollaan kuin yhtä perhettä. Yrityksen arvoihin kuuluvat 
luottamus, avoimuus sekä kaikkien tasavertainen kunnioitus ja kohtelu. 

• Saat tärkeässä tehtävässäsi haasteita ja vastuuta sekä pääset kehittämään toimintaa ja itseäsi 
laajasti eri prosessien parissa. 

 

Jos koet tämän tehtävän omaksesi, niin lähetä CV:si ja hakemuksesi tämän linkin kautta 

https://inhunt.fi/inhunt_jobs/metallurgi-laatuinsinoori/ 21.8.2022 mennessä. Lisätietoja tehtävästä antaa 

InHunt Group Oy:n aluejohtaja, Senior Headhunter Stig Hedberg 044 330 3132, stig.hedberg@inhunt.fi. 
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