
InterSystem AB  
Brandsvigsgatan 3, SE-262 73 Ängelholm, Sweden. Tel +46 (0)431 44 91 00, Fax +46 (0)431 44 91 29 info@intersystem.se www.intersystem.se 

 

Ängelholmsbaserade InterSystem AB utvecklar, producerar och levererar automatiserade system 
inom palletering och materialhantering. Företaget grundades 1989, har ca 45 anställda och omsätter 
ca 140 MSEK. Våra kunder finns framför allt inom livsmedelsindustrin där ca 40 % levereras på export 
utanför Skandinavien. 
 
Mer info om företaget hittar du på www.intersystem.se 
 
 

InterSystem AB söker automationsingenjör för suppor t 

Är du en automationsingenjör som brinner för PLC-programmering och kundsupport? Skulle 
du vara intresserad av att jobba i ett medelstort internationellt företag där teamkänsla är en 
viktig ingrediens?  
Välkommen till InterSystem, vi är företaget där alla medarbetare har en viktig roll i vårt 
uppdrag att leverera helhetslösningar inom palletering och materialhantering.  
 
 
Din roll 
Som automationsingenjör på eftermarknadsavdelningen arbetar du främst med support när 
våra kunder behöver hjälp med levererad utrustning. Till nästan alla anläggningar installeras 
ett system som gör att vi kan fjärransluta oss till aktuell maskin för att se status. Detta gör att 
vi kan stötta våra kunder vid problem och minska deras stillestånd på anläggningen. 
Systemen vi levererar bygger på Siemens S7 styrsystem, så erfarenhet inom Siemens och 
TIA-portalen är till stor fördel. 
 
Majoriteten av arbetet utförs på kontoret i Ängelholm men även projekt ute hos kund kan 
förekomma vilket då kan medföra vissa resor.  
 
Eftersom våra kunder till stor del finns utanför Skandinavien, så är det ett krav att du talar 
och skriver flytande i både svenska och engelska. Om du även kan hantera tyska så är det 
mycket meriterande. 
 

Vem är du? 
Vi ser till dig som person och din potential mer än till din erfarenhet eller utbildningsnivå. Du 
ska både vara bra på att samarbeta i grupp och arbeta självständigt. Du är en positiv person 
med stort tålamod och som brinner för kundsupport. 
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Lön enligt avtal och kvalifikationer. 

Vid frågor rörande denna tjänst kontakta: 
Håkan Persson,  0431 44 91 21 
Ansökan skickas till jobb@intersystem.se 

Rekryterar inom 
Eftermarknad / Support 


