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!

Erfaren Elektronikingenjör – R&D
Vi söker dig som vill arbeta med elektronikkonstruktion, 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.
Tjänsten innebär operativt arbete med elektronikkonstruktion och optimering samt testa och
verifiera färdig produkt. Du skall klara av att kunna hålla ihop gruppen och strukturera upp
arbetet och vara gruppens Scrum-master samt sköta PDM-administration och dokumentation.
Du är själv civil- eller högskoleingenjör inom elektronik och har minimum 5 års erfarenhet av
elektronikkonstruktion. Du ska ha god erfarenhet att jobba med elektronikutveckling inom
komplexa maskinsystem och arbeta nära övriga avdelningar inom hårdvaruutveckling,
mjukvaruutveckling och R&D Lab.
För att lyckas i tjänsten behöver du vara innovativ och lösningsfokuserad. Eftersom du kommer
att ha mycket kontakter både internt och externt är det nödvändigt att du är duktig på att
kommunicera, samarbeta och att du är lyhörd för andras åsikter och önskemål. Du är
prestigelös och flexibel med en vilja att ta tag i arbetsuppgifter där du behövs och har förståelse
för deadlines och vikten att leverera i tid.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Du erbjuds ett spännande arbete på ett företag där spännande teknik är centralt och en enormt
kreativ miljö där du har möjlighet att påverka.
Kontaktinformation
Har du frågor angående tjänsten, är du välkommen att kontakta Katarina Hahn på Aptera
Bemanning & Rekrytering på telefon 0722-30 97 43
Välkommen med din ansökan, gärna snarast, då urval sker löpande!
Ansök via Aptera Bemanning & Rekrytering
Mer information om Arcam hittar du på vår hemsida www.arcam.com
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