Arcam tillverkar produkter för industriell 3D-printing i metall. Arcams teknologi, Electron Beam Melting
(EBM®), möjliggör kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad design och funktion. Arcam
är en innovativ partner för tillverkning inom främst flyg- och implantatindustrin.
Arcamkoncernen erbjuder industriella 3D-skrivare genom Arcam AB i Mölndal, metallpulver genom
dotterbolaget AP&C i Kanada samt avancerade ortopediska implantat genom DiSanto i USA. Bolaget är
listat på Nasdaq Stockholm och huvudkontoret ligger i Mölndal.

Bli en del av framtidens industri – var med och utveckla våra 3D-skrivare!

El- och automationsingenjör – R&D
Vi söker dig som vill arbeta med elkonstruktion, utveckling av styrsystem samt test
och verifiering för våra EBM-maskiner. Du brinner för ny teknik och tycker om att arbeta
med komplexa maskiner. Du kommer att arbeta med att förbättra prestanda med fokus
på kvalitet och kostnadseffektivitet. Du blir en viktig del i ett entusiastiskt ingenjörsteam
som brinner för teknisk utveckling.
Du själv är civil- eller högskoleingenjör med inriktning på el- och automation, styr- och
reglerteknik eller motsvarande. Du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
och mycket goda kunskaper och lång erfarenhet inom elkonstruktion och PLCprogrammering och system-testning. Dessutom har du god kännedom inom CAD- och
PDM system, företrädesvis Elpro-CAD, Windchill och Vault. Har du dessutom arbetat i
Jira är det meriterande liksom LEAN/Agila metoder. Du är flytande i både engelska och
svenska såväl i tal som i skrift
Som person är du analytisk och självgående samtidigt som du är en lagspelare. Du är
en god problemlösare som trivs med att planera din tid väl och du stimuleras av
tekniska utmaningar.
Arcam AB är ett företag med engagerade och entusiastiska medarbetare som drivs av
att ständigt förbättra och utveckla i teknikens framkant. Vi erbjuder en kreativ miljö där
du kommer att ha stora möjligheter att vara med och påverka slutprodukten.
För ytterligare information ring vår konsult Peter Ternebring på Confidera Urval,
telefon 031-27 33 30 eller Lisette Stål, HR på Arcam, 031-710 33 44.
Din ansökan skickar du, senast den 28 februari, märkt ”El- och automationsingenjör”, till
career@arcam.com
Mer information om Arcam hittar du på vår hemsida www.arcam.com
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