Väderstad Components AB i Överum är ett välkänt företag i regionen. Företaget har 50 anställda, omsätter 170 Mkr
och ingår i Väderstad Group. Vi är idag helt inriktade på produktutveckling och tillverkning av härdade stålprodukter
till jordbruksmaskiner. Till vårt förfogande har vi en modern automatiserad maskinpark med den senaste tekniken och
stor kunskap om tillverkning och härdprocesser av stålprodukter. Vår verksamhet bygger på hög teknisk nivå hos såväl
våra medarbetare som vår tillverkning. Läs mer om oss på www.vaderstadcomponents.com.

Automation Engineer - Electricity & Programming
Vill du arbeta med utveckling av robotiserade tillverkningslinor i en toppmodern tillverkning?
Då är Väderstad Components rätt plats för dig. Vi befinner oss i en expansiv utvecklingsfas
och behöver förstärka organisationen med en driven och idérik automatiseringsingenjör.

Var med i utvecklingen av maskiner tillverkade för att förse världen med livsmedel.
Våra maskinanläggningar designas, monteras och servas av vår egen personal. All programmering och hantering av
robotar, visionssystem och produktionsutrustning sköter vi i egen regi. Att ha den kunskapen internt är en enorm styrka
som märks i både kvalitet och leveranssäkerhet. Vi har också en väl utvecklad mätavdelning tillsammans med ett labb
för provning och utveckling av materialegenskaper.
Som automatiseringsingenjör kommer du att ingå i teamet för utveckling och implementering av ny produktionsutrustning samt modernisering av vår nuvarande tillverkning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
•
•
•
•
•
•

Ta fram förstudier och underlag för nya maskininstallationer och robotlinjer.
Driftsättning, programmering och teknisk dokumentation, CE-märkning enligt maskin direktivet.
Bevaka och följa upp teknikutveckling inom industriautomation.
Använda Industri 4.0 för att effektivisera tillverkningen
Teknisk support till vår underhållsavdelning
Projektledning.

Du kommer ha stora möjligheter att göra skillnad i vår verksamhet och kunna påverka både hur verksamheten och din
egen roll formas och utvecklas. Vi kommer att hjälpa dig att nå dina mål genom kontinuerlig kompetensutveckling för
att ge dig bred kunskap om våra produkter, processer och metoder. Placering för tjänsten är i Överum där vi erbjuder
dig en trivsam arbetsmiljö. I din roll rapporterar du till vår Tekniska chef.

Din profil
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning och har fallenhet för att utveckla, driva och implementera projekt. Vi
ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet från tillverkande industri och är väl insatt i automatiserad tillverkning.
Programmeringskunskap av PLC, HMI och robotsystem är meriterande
Vi tror att du kommer att trivas i rollen som automatiseringsingenjör hos oss om du är intresserad av att utvecklas både
i din roll och tillsammans med företaget. Som person är du social, nytänkande, kreativ och har ett utpräglat ordningssinne. Vi värdesätter vår laganda och att gemensamt driva utvecklingen framåt på ett effektivt sätt, där vi ständigt
utvecklas i nya utmaningar.

Välkommen!
Vi önskar din ansökan senast den 4/12. Inkludera CV och personligt brev i din ansökan som du gör under
Jobba hos oss / Lediga Tjänster på www.vaderstad.com Urval sker första efter sista ansökningsdag.
För mer information gällande rollen kontakta Teknisk chef Johan Strömbäck 070-257 33 92 eller
VD Dan Somlin 070-577 08 97.
För frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Talent Acquisition Specialist, Sofia Bäckhed 0142-810 79.

