Vi moderniserar Svensk Järnväg - Vill du åka med?
Och utvecklas till en driven Automationsingenjör
Då har vi jobbet för dig.
Vi har det modernaste och mest flexibla trafikledningssystemet på marknaden. Vi är med i
införandet av ny signalteknik i Sverige och vi har levererat system sedan 1990 i Sverige och
Danmark.
Vi söker en automationsingenjör som vill vara med och hjälpa till med våra leveranser av Tågledningssystem.
Våra kunder finns i Norden och är bland annat de stora infrastrukturägarna i Sverige och Danmark. Vi
samarbetar också med flera stora internationella företag i järnvägsbranschen.
Du gillar att arbeta i projektform mot uppsatta mål med stor individuell frihet och ansvar. Du medverkar i
projekten från anbud till driftsättning. Du får jobba med spännande teknik där du får möjlighet att utvecklas till
en driven systemingenjör. Leveranserna omfattar såväl system som utveckling, plc programmering, konfigurering
av tågledningssystem, test, driftsättning och service/support.
Den fullt utvecklade tjänsten innehåller också projektledning och kundansvar för våra system. Detta är därför
naturliga framtida arbetsuppgifter för tjänsten.
Vi söker dig som troligen har en ingenjörsutbildning eller motsvarande inom automation eller signalteknik
området. I arbetet ingår resor, både i Sverige och utomlands. Du behöver behärska både svenska och
engelska i tal och skrift.
De nyckelkompetenser som vi söker hos dig är:
- Driv och engagemang
- Glimten i ögat
- Duktig på att dokumentera ditt arbete.
- Triggas av utmaningar.
Har du dessutom erfarenheter från signalteknik inom järnväg eller annan säkerhetsrelaterad industri, då är du som
klippt och skuren för tjänsten. Det optimala är förstås om du har alla kvaliteter, men vi inser också att det kan
vara svårt att få alla egenskaper hos våra sökande. Vi är därför öppna för ansökningar från dig som har delar av
den eftersökta kompetensen och intresserad av att utvecklas vidare tillsammans med oss.
Du kommer att arbeta tillsammans med vassa kollegor med lång erfarenhet, som gör allt för att projektet skall
landa väl hos kunden. Din arbetsplacering är på vårt kontor i Mölndal strax söder om Göteborg.
Har du ytterligare frågor om tjänsten kontakta Jan Andreasson, Affärsområdeschef järnväg, 0707 - 23 92 53.
Nils-Olof Sjögren, Sveriges Ingenjörer, 031 - 86 97 05. Daniel Odegren, Unionen, 031 - 86 97 16.
Varmt välkommen med din ansökan till jan.andreasson@cactusuniview.se. Märk den ”Systemingenjör Järnväg”.
Senaste ansökningsdatum 13-09-17. På grund av semestertider sker urvalsprocessen löpande.
Jan Andreasson
Affärsområdeschef Järnväg
Om Cactus UniView.
Vi skapar trygga och innovativa lösningar för samhällsviktig infrastruktur. Vi finns i Mölndal, Helsingborg,
Jönköping, Stockholm, Falun, Kristianstad och Haslev. Vi är ca 45 personer och gjorde våra första leveranser
redan 1974. Våra kunder finns från Trelleborg i söder till Haparanda i norr samt i Danmark och Norge. Läs mer
om ett ovanligt spännande företag på www.cactusuniview.se.
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