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Arbetsuppgifter 

Scanacon är ett världsledande miljöteknikföretag som expanderar och nu söker vi en duktig 

medarbetare som vill vara med på vår resa. 

Som en del av vår Forskning- och utvecklingsavdelning är ditt huvudsakliga uppdrag att ta fram nya 

system, produkter och tjänster inom vårt företags affärsområden. 

Som en del av vårt R&D team kommer du att vara en av företagets tekniska specialister. Arbetet 

innehåller därför även tekniskt stöd till våra andra avdelningar inom marknad, projekt, service, 

leverans och produktion. 

Vi söker nu dig med ett brinnande intresse inom industriell IT, Automation och Embedded system.  

Som Utvecklingsingenjör fokuserar du på att säkerställa en kund-, marknad- och uppdragsfokuserad 

produkt- och tjänsteutveckling. Arbetet som Utvecklingsingenjör innebär att du ställs inför komplexa 

frågeställningar som kräver kreativ och strukturerad problemlösning. 

Vid behov kan rollen även involveras också vid installation, service och idrifttagning av utrustningar 

hos kund. 

 

Kvalifikationer 

Vi söker dig som har en teknisk bakgrund, gärna en civilingenjörs-, alternativt 

högskoleingenjörsexamen, med inriktning Processteknik, IT, Automation, Elektro eller liknande.  

Du har minst 5 års arbetslivserfarenhet, gärna från någon av följande: processindustri, industriell 

automation, produktutveckling, embedded, IT-utveckling.  

Eftersom arbetet är dynamiskt och ofta i projektform ställs stora krav på att du kan arbeta effektivt 

tillsammans med andra för att uppnå resultat. Det innebär att du är kommunikativ med god förmåga 

att skapa helhetsperspektiv i ditt arbete. Arbetet som oftast är under tidspress, ställer krav på att du 

kan hantera stora mängder information på hög komplexitetsnivå. Du ska även ha förmågan att 

omsätta dina kunskaper till fungerande produkter, samt kunna presentera och utbilda vår 

internationella organisation kring denna. 

 

Personliga egenskaper 

Vi ser gärna att du är en drivande person och en stark initiativförmåga. Du ska ha förmågan att 

omsätta teori till praktik och få saker gjorda. 



Då vi är ett relativt litet företag så är det viktigt att du ser dina arbetsuppgifter i ett större perspektiv 

och är beredd att arbeta och ta ansvar över avdelningsgränserna. 

 

Anställningsform och ersättning 

Tills vidare, fast lön 

 

Övrigt 

Vårt företag arbetar internationellt, tjänsten innehåller utlandsresor, vi uppskattar resandet till ca 10 

- 30 resdagar per år. 

 

Så ansöker du 

Sista dag att ansöka är 2018-02-28. 

 

Ange följande referens när du ansöker: UtvIng18001. 

 

Sänd din ansökan, CV och relevanta utbildningsintyg via mail till rekryterande chef, David Stenman, 

på ds@scanacon.se. 

 

Frågor 

För frågor kring tjänsten kan ni maila till rekryterande chef, David Stenman, ds@scanacon.se. 
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