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Regleroptimering- och systemingenjör QCS - ABB
Du blir en del av Pulp & Paper i Stockholm. Vi är en affärsenhet inom ABB:s
division Process Automation. Enheten marknadsför systemlösningar till massa och
pappersindustrin. Vårt mål är att marknadsföra och leverera standardiserade produkter
och lösningar som tillför kundvärde. Enheten är branschansvarig inom Svensk Marknad
och ABB:s samlade resurs för genomförande av totalprojekt inom branschen. Pulp &
Paper är också ansvariga inom det globala affärsområdet, Pulp & Paper, för leverans av
DCS och integrerade DCS/QCS lösningar i Europa.
Utmaningen: Hos Pulp & Paper blir du del av ett litet och sammansvetsat team där vi
stöttar varandra och utbyter erfarenheter. Som regleroptimering- och systemingenjör
kommer du huvudsakligen att ansvara för processanalyser och optimering av QCSapplikationer för pappersmaskiner. Optimeringsarbetet är både spännande och givande
och utförs nästan alltid på anläggningsplatsen. Majoriteten av våra resor är inom
Skandinavien, men vi besöker även resten av Europa. Som ny medarbetare kommer du
att tränas i vår applikationsmjukvara, våra system, trimningsmetoder och verktyg.
Kraven: Du har högskole- eller civilingenjörsexamen som du antagligen har
kompletterat med erfarenhet från processindustrin. Dessutom är du van att arbeta med
MPC och moderna analysverktyg. Erfarenhet från papper- och massaindustrin eller
processindustrin är ett plus. Med rätt inställning och talang kan du dock lika gärna vara
nyexaminerad. Du har ett stort teknikintresse och goda engelskkunskaper, både i tal och
skrift. Som person är du utåtriktad vilket gör dig till en framgångsrik nätverkare. Det är
viktigt att du kan etablera och upprätthålla goda relationer till dina kunder. Du är också
välorganiserad och bra på att generera kreativa lösningar.
Mer information: Rekryterande chef Magnus Vestberg, +4670-629 53 32, svarar
gärna på dina frågor. Fackliga kontaktpersoner - Sveriges Ingenjörer: Rose-Mary
Olofsson, +4621-34 04 21, Unionen: Hans Eriksson, +4621-34 22 06. Övriga frågor
ställs till rekryteringskonsult Birgitta Norström, +4621-32 53 68. Välkommen med din
ansökan senast den 30/11! Sök jobbet på abb.se/jobb.
ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar
förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier.
ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 130 000
medarbetare.

