Utvecklingsingenjör
Svensk Presshärdning AB befinner sig i en expansiv utvecklingsfas och därför förstärker vi nu
organisationen med en utvecklingsingenjör. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med intressanta
arbetsuppgifter där du får möjlighet att driva utvecklingsprojekt från förstudiefas till driftsättning av
automatiserade produktionsprocesser.
I rollen kommer du att ha huvudsaklig inriktning mot mekanisk konstruktion, men spännvidden i dina
arbetsuppgifter blir därutöver allt från robotteknik till layoutarbete och produktionsflöden.
Din profil
Vi söker dig som vill växa med oss och som brinner för att utveckla och realisera tekniska lösningar
ihop med ett mindre team. Du har teknisk utbildning på högskolenivå inom maskinteknik eller
motsvarande arbetslivserfarenhet. Vi ser positivt på om du har arbetat några år med mekanisk
konstruktion och produktutveckling, men vi välkomnar likväl dig som precis är klar med din
högskoleutbildning. Du har goda erfarenheter av Creo, PDM-link, Robot-studio eller motsvarande
programvaror.
Du är tekniskt intresserad och har fallenhet för att initiera, driva, utveckla och implementera projekt.
Som person har du en innovativ läggning och trivs att arbeta med produktutveckling i en miljö präglad
av kreativitet, stark framåtanda och verklighetsförankring. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig
efter ändrade omständigheter och du ser möjligheter vid förändringar. Vidare ser vi att du är utåtriktad
och stimuleras av att arbeta med andra. Du är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt och delar
gärna med dig av dina idéer och din kunskap till andra.
Du kommer att ha goda 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. Vi erbjuder dig bred kunskap om våra produkter, processer och
verktyg samt goda utvecklingsmöjligheter inom olika teknikområden.
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
”Utvecklingsingenjör”.

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.

