Rekryterar inom

Maskinsäkerhet
Ängelholmsbaserade InterSystem AB utvecklar, producerar och levererar automatiserade system
inom palletering och materialhantering. Företaget grundades 1989, har ca 50 anställda och omsätter
ca 150 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
Ansvarig för maskinsäkerhet
Är du en maskinkonstruktör med ett grundläggande intresse för maskinsäkerhet?
Välkommen till InterSystem, vi är företaget där alla medarbetare har en viktig roll i vårt
uppdrag att leverera helhetslösningar inom palletering och materialhantering. Just nu söker
vi en ny kollega som vill driva och utveckla arbetet med maskinsäkerhet och CE-märkning av
våra produkter.
Din roll
Som ansvarig för maskinsäkerheten på InterSystem ingår du i teknikgruppen tillsammans
med övriga ingenjörer inom maskinkonstruktion och automation. Du är själv maskinkonstruktör i botten och kommer arbeta med detta parallellt med maskinsäkerhet. Du
kommer främst jobba med våra standardprodukter där din initiala roll är att utveckla våra
rutiner kring CE-märkning. Idag ligger detta arbete fördelat på flera personer men eftersom vi
växer känner vi att det är dags för en separat tjänst som kan fördjupa sig i ämnet.
Vi söker en hungrig ingenjör med minst en kandidatexamen som är väl insatt i maskindirektivet. Du är noggrann, strukturerad och talar/skriver flytande svenska och engelska. Du
ska både vara bra på att samarbeta i grupp och arbeta självständigt. Du är en positiv person
med stor egen drivkraft och med krav på dig själv och din omgivning. Om du har erfarenhet
inom industriautomation så är det meriterande.

.
Lön enligt avtal och kvalifikationer.
Vid frågor rörande denna tjänst kontakta:
Martin Samuelsson, 0431 44 91 13
Ansökan skickas till martin.samuelsson@intersystem.se
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