Vi har hög efterfrågan hos våra kunder och söker en erfaren
Automationsingenjör/Programmerare till Karlskoga
Maintpartner har många kompetenser och är inte bara ett underhållsföretag, vi utför även projekt åt våra
kunder men vi är för få på grund av efterfrågan hos våra kunder.
Vi söker dig som vill ta del av och vara med att utveckla vår projektorganisation.

Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden:







Programmeringsarbeten, design av PLC/ SCADA/HMI/DCS system samt nätverksarkitektur.
Ofta förekommande system är Schneider, Siemens och Allen Bradley, även andra system
förekommer
Arbeta aktivt med förbättringar, säkerhet och framtagande av funktionsbeskrivningar.
Vara kollegor behjälpliga vid felsökningar.
Driftsättningar av PLC/ SCADA/HMI/DCS system, Frekvensomformare
Stötta och hjälpa till vid behov med övriga förekommande arbeten som kan uppstå på en el och
automationsavdelning

Vi erbjuder dig:
 En ansvarsfull och självständig roll med goda möjligheter till egen utveckling.
 Att vara med att bygga upp och påverka vår verksamhet att bli större, effektiv och långsiktig.
 Ett aktivt arbete med och varierande arbetsuppgifter tillsammans med övriga kollegor inom
el och automationsavdelningen.
Dina kvalifikationer:
 Högskoleingenjör eller flerårig branscherfarenhet
 Erfarenhet av att jobba i miljöer med höga säkerhetskrav.
 Erfarenhet inom området som gör att du jobbar självständigt och i grupp, internt eller ute hos
kunder.
 Kunskaper i ritningsläsning.
 Goda språkkunskaper i engelska i både tal och skrift
 B-körkort.
Dina personliga egenskaper:




Drivande, serviceinriktad och genomför ditt arbete på ett noggrant och effektivt sätt samtidigt som
du är säkerhetsmedveten.
Ambitiös och strävar efter att uppnå kvalitet i ditt arbete där du tycker det är roligt att se nya
möjligheter och komma med utvecklingsförslag.
Har ett genuint intresse för teknik, el och automation.

För vidare frågor kontakta:
Teamchef Niklas Karlsson telefon 072 382 81 63
Fackliga företrädare:
IF Metall, Mikael Otter telefon 070 230 72 48
Ansökan
Vi strävar efter jämställdhet och ser gärna kvinnliga sökanden
Ditt CV samt personliga brev sänder du till personal@maintpartner.se märk ämnesraden med
automationsingenjör och ”ditt namn” Vi tillsätter tjänsterna fortlöpande.

