Arcam provides cost-efficient Additive Manufacturing solutions for production of metal components.
Arcam’s Electron Beam Melting (EBM®) technology offers design freedom combined with excellent
material properties and high productivity. Arcam is, through our solution orientation and
comprehensive product offering, an innovative partner for advanced manufacturing, primarily in the
aerospace and medical industries. Arcam provides EBM systems through Arcam AB in Sweden,
powder metals through AP&C in Canada and implant contract manufacturing through DiSanto in the
U.S. The company is listed on Nasdaq Stockholm and the Head Office is located in Mölndal, Sweden.

Bli en del i framtidens industri inom additiv tillverkning!

Utvecklingsingenjör inom materialteknik
Arcam AB är ett företag med engagerade och entusiastiska medarbetare som drivs
av att ständigt förbättra och utveckla i teknikens framkant.
Vi söker dig som vill bli utvecklingsingenjör inom additiv tillverkning i metalliska
material med fokus på materialutveckling och kvalitetssäkring. Du kommer bl.a.
arbeta med genomförande av materialstudier med brott- och mikroskopianalyser,
optimering av smältparametrar för befintliga och nya material samt utveckling av
kvalitetssystem. Du kommer ingå i en tvärvetenskaplig grupp med stimulerande
kontakter såväl internt som externt, då gruppen ansvarar för samarbeten lokaliserade
över hela världen. Arbetet sker agilt där vi strävar efter kontinuerlig förbättring och att
skapa en positiv och inspirerande miljö där alla känner sig delaktiga.
Du själv är civilingenjör, fysiker eller motsvarande med ett par års relevant arbetslivserfarenhet. Tidigare erfarenhet av arbete med metalliska material, titanlegeringar
eller pulverlegeringar är meriterande. Du har mycket goda kunskaper i engelska
såväl i tal som i skrift.
Som person är du engagerad och strukturerad samtidigt som du trivs med
samarbeta tätt med andra i projektform.
För ytterligare information kontakta:
Johan Backlund, chef EBM på Arcam, +46 31 710 32 66 eller vår rekryteringskonsult
Peter Ternebring på Confidera Urval, telefon 031-27 33 30.
Din ansökan skickar du så snart som möjligt, dock senast den 27 februari, märkt
”Utvecklingsingenjör - materialteknik”, till career@arcam.com
Tveka inte, skicka din ansökan redan idag!
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