Automations- och serviceingenjör
för sågverkssystem

RemaSawco är världsledande leverantör av automation, optimering och kvalificerade mätsystem till sågverksindustrin. Våra
produkter och tjänster bygger på sofstikerad mätteknik och effektiv automation av alla steg i sågverksprocessen från
timmersortering - såglinje till brädhantering i justerverk och hyvlerier. Vi är ett modernt, innovativt och nyskapande företag med
lång och dokumenterad erfarenhet som strategisk leverantör och samarbetspartner. RemaSawcos vision är att leda
implementeringen av det digitala sågverket i Norden med start under 2018. Hos oss får du arbeta och utvecklas med kunniga
och hängivna kollegor som sätter kunden i centrum och tar stort ansvar för projekt och leveranser.

Vårt erbjudande
Som automations- och serviceingenjör är du en central del i RemaSawcos styrka. Hos oss kommer du att arbeta med
programmering av PLC i olika projekt. Du kommer även att åka ut till våra kunder, som är sågverk, där du arbetar med
service, utbildning, automation och driftsättning av RemaSawcos produkter.

Om rollen
I rollen ingår även att arbeta med supportsamtal där du tar reda på vilka problem kunden har och gör diagnos samt åtgärder via
fjärruppkoppling.
Det är en bred roll där du både driver egna projekt/uppdrag, ingår i större projekt samt tar hand om supportärenden. Du får ett
stort eget ansvar för att arbetsuppgifterna genomförs på ett bra sätt och till ditt stöd har du dokumentationer, rutiner och
erfarna kollegor. Resor förekommer periodvis, ca 20-60 dagar/år, främst inom Sverige men även utomlands.

Din profil
Utbildning från tekniskt gymnasium/högskola med inriktning el och automation.
För att trivas i rollen är det bra om du har ett stort teknikintresse samt god datorvana. Du bör ha erfarenhet av PLCprogrammering, meriterande inom Simatic/Siemens system. Som person är du driven och gillar att ta egna initiativ. Du är social
och självgående med en pedagogisk ådra. Vi förutsätter att du behärskar svenska och engelska bra i såväl tal som skrift. Det är
positivt om du har arbetat med elektronikkonstruktion/elkraftskonstruktion och extra meriterande med erfarenhet av sågverk.
Körkort B fordras. Tjänsten är placerad i Sundsvall. Men för person med stor erfarenhet och färdighet kan distansplacering vara
möjlig.

Ansök och kontakt
Du är välkommen att söka tjänsten genom att skicka in ansökan samt CV till tomas.jansson@remasawco.se.
Sista ansökningsdag är 17 juni 2018. Men ansök redan idag, urval sker löpande.
Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Roger Svensson platschef Sundsvall, roger.svensson@remasawco.se, 0703-435465
Tomas Jansson servicemarknadschef tomas.jansson@remasawco.se, 073-6663970

www.remasawco.se

