Processansvarig härdteknik/metallurg
Svensk Presshärdning AB befinner sig i en expansiv utvecklingsfas och satsar stort på utökning av de
automatiserade härd- och produktionsprocesserna. För att ytterligare stärka vår ledande position som
branschens mest kvalificerade tillverkare av härdade slitdelar och med spetskompetens inom
härdteknik finns nu ett behov av en driven civil- eller högskoleingenjör med inriktning mot materiallära.
Din profil
Vi söker dig som letar efter en ny utmaning i din karriär. Vi erbjuder dig ett intressant arbete i ett stabilt
och växande bolag som ser sin viktigaste resurs i kompetenta medarbetare. Din uppgift blir att vara
drivande i företagets utveckling av härdteknik och processer för detta.
Vi söker dig som är utbildad ingenjör på högskole- eller universitetsnivå med inriktning materialteknik
eller motsvarande. Du har en god teknisk förståelse och kunskap inom materiallära och konstruktion.
Har du erfarenhet av att ha arbetat som metallurg är det meriterande.
Som person söker vi dig som är tekniskt intresserad, strukturerad och har ett gott ordningssinne. Du
drivs av att utveckla metoder och processer samt att vara delaktig i ständiga förbättringar. Vidare är
det meriterande om du har erfarenhet från tillverkande industri.
I arbetet ingår
• att driva metodutveckling av härdteknik
• konstruktion av nya produkter baserat på ändrade härdmetoder
• teknisk dokumentation
• driva uppbyggnad av nytt labb och ansvara för den löpande labbverksamheten
• provning, mätteknik och dokumentation
• att bevaka och följa upp teknikutveckling inom materiallära och härdteknik.
Organisatoriskt är tjänsten direkt underställd företagets chef för teknisk utveckling. Tjänstens placering
är i Överum.
Vill du veta mer?
Du är välkommen att kontakta:
Teknisk chef Johan Strömbäck, johan.stromback@sph.se
VD Dan Somlin, dan.somlin@sph.se
Är du intresserad av tjänsten?
Vänligen skicka in din ansökan och CV till: dan.somlin@sph.se. Märk din ansökan ”Processansvarig
härdteknik”.

Om SPH

Svensk Presshärdning AB i Överum är ett innovativt och välkänt företag i regionen, främst för sin höga tekniknivå
och sina expansiva satsningar på framtiden. Företaget har 45 anställda, omsätter 145 Mkr och ingår i Väderstad
Holding AB. Verksamheten är idag helt inriktad på produkt- och processutveckling och tillverkning av
presshärdade stålprodukter till jordbruksmaskiner. Till vårt förfogande har vi en modern högautomatiserad
maskinpark med den senaste tekniken samt stor kunskap inom tillverkning och härdprocesser.

