Senior produkt- och processutvecklare till Fagersta Stainless
Har du erfarenhet av utvecklingsarbete inom metallurgi och materialteknik? Vill du arbeta med utveckling av
nya produkter och processutveckling inom rostfritt stål? Är du dessutom kommunikativ i ditt arbetssätt och trivs
i en arbetsmiljö med mycket kundkontakter? Då ska du söka tjänsten som senior utvecklingstekniker till Fagersta
Stainless AB!
Se vår företagspresentationsfilm:

https://youtu.be/e9QedbIorGg

Om tjänsten
Tack vare en företagshistoria som började redan 1873 är Fagersta Stainless AB idag världens ledande tillverkare av
rostfri valstråd och dragen tråd. På Fagersta Stainless arbetar idag c:a 250 personer. Företaget är tillräckligt stort
för att ha en organisation med alla viktiga positioner och ger möjlighet till personlig utveckling och nya utmaningar.
Samtidigt är det tillräckligt litet för att kunna ha korta beslutsvägar och flexibilitet. Förutom den starka
hemmamarknaden jobbar företaget med marknader över hela världen.
I jobbet som senior utvecklingsingenjör kommer du att arbeta på kvalitets- och utvecklingsavdelningen i en grupp
med totalt åtta medarbetare. I din roll arbetar du med teknisk kundservice och teknisk support mot Fagersta
Stainless kunder där du är kundernas kontakt i frågor gällande specialtillverkade produkter. Du arbetar med
utveckling och framtagning av både nya och befintliga produkter där du fångar upp de tekniska önskemål och krav
som kunderna ställer på slutprodukten. I ditt arbete samarbetar du även nära produktionen och den lokala
produktionspersonalen i Fagersta för att säkerställa att produkten såväl som processen motsvarar de krav som
kunden har. Som tekniker hos oss kommer du även att arbeta med processutveckling, reklamationshantering och
kvalitetsfrågor.
Om dig
Vi söker dig som har teknisk utbildning på högskole- eller universitetsnivå inom metallurgi, material- eller
maskinteknik och med ett par års erfarenhet från arbete med produkt- eller processutveckling. Vi ser helst att du
har tidigare erfarenhet från processindustrin och från utveckling av stål och rostfria produkter. Om du har vana och
erfarenhet av att arbeta tillsammans med kunder i projekt så är det mycket meriterande. Du som är van att arbeta
självständigt med process- och produktutveckling, är noggrann och analytisk i ditt arbetssätt, samt har ett lyhört
och pedagogiskt kundbemötande kommer snabbt känna dig hemma i rollen som tekniker hos oss!
Viktigt för tjänsten är dessutom:
 flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
 kunskaper i tyska är meriterande men inte ett krav
 god datorvana
 B-körkort
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

www.fagersta-stainless.se

Om anställningen
Tjänsten som tekniker är en rekrytering direkt till Fagersta Stainless med tillsättning så snart som möjligt under
hösten/vintern 2017. Fagersta Stainless har i denna rekrytering valt att samarbeta med Adecco. Frågor och
ansökningar besvaras och behandlas av Adecco.
Om ansökan
Tjänsten ska tillsättas omgående och rekryteringsarbetet sker därför löpande under ansökningstiden, sista dag för
ansökan är dock söndagen den 15 november. Ansökan skicka sin till Adecco via länken nedan:
Klicka här för att ansöka
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att
kontakta ansvarig rekryterare Madeleine Olivemark på Adecco (0223-65 20 53).
Välkommen med din ansökan!

www.fagersta-stainless.se

