Rimaster söker ELKONSTRUKTÖRER till Rimaster Development
För fortsatt uppbyggnad av vårt utvecklingsbolag söker vi ELKONSTRUKTÖRER som vill vara med och
utveckla morgondagens elsystem för specialfordon.
Våra kunder är globalt etablerade med verksamhet exempelvis inom gruvindustri, materialhantering,
skogs- eller jordbruk. Inte sällan är de världsledande inom sina respektive områden. I nära samarbete
med slutkunden ansvarar vi för hela utvecklingsprocessen av elsystem, samt överlämnande av
produktionsdokument till våra produktionsenheter i Sverige, Polen eller Kina.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper vilket innebär att vi söker drivna och ansvarsfulla
medarbetare med god samarbetsförmåga, bred teknisk förståelse, helhetssyn och serviceorientering.
Du bör ha passande utbildning samt tidigare erfarenhet från systemkonstruktion och kablagedesign
med tillhörande materialkännedom. Utvecklingsarbetet görs huvudsakligen i Creo och AutoCad med
global produktion i fokus.
Vi erbjuder dig nya erfarenheter och utmanande uppdrag i en utvecklande miljö. Uppdragens art och
längd varierar och du kommer att få möjlighet att prova olika typer av uppgifter. Placeringsort är
Söderhamn. Då arbetet ibland sker på plats hos våra kunder så innebär det en del resande i tjänsten.
Körkort och god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska är ett krav.
För närmare information är du välkommen att kontakta:
Ulf Almén (Utv. chef)

Telefon: 0494 – 795 32

e-post: ual@rimaster.com

Daniel Brolin (Teknikchef) Telefon: 0494 – 795 30

e-post: dbr@rimaster.com

Skicka din ansökan till Pernilla Norman (pno@rimaster.com) senast den 19 nov 2016.
Rimaster är en utvecklingspartner och tillverkare av kompletta elsystem, elektronik och mekanik främst för specialfordon
och industriella applikationer. Huvudkontoret ligger i Rimforsa mellan Linköping och Vimmerby. Företaget har dess
utvecklingsenhet i Söderhamn samt tillverkningsenheter i Rimforsa, Kisa / Horn, Söderhamn, Czaplinek / Borne (Polen) och
Ningbo (Kina) samt säljkontor i Belgien, Frankrike och Tyskland. Rimaster har totalt ca 750 anställda.
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