Teknisk specialist inom maskinsäkerhet sökes
Schmersal – tec.nicum
Om Schmersal
Schmersal GmbH & Co KG grundades 1945 och är en tysk, familjeägd koncern med huvudkontor i
Wuppertal i Tyskland. Med ca 1800 anställda, fyra fabriker, säljbolag och återförsäljare i mer än 20
länder är Schmersal är en av världens största leverantörer av säkerhetsprodukter för maskiner.
Med hjälp av våra system och komponenter garanterar vi säkra stopp som skyddar både människa
och maskin. Med bransch expertis och professionella tjänster erbjuds säkra systemlösningar för
automation och för maskiner i industrin.
Schmersal Nordiska AB som ligger i Göteborg är ett dotterbolag i koncernen och är basen för den
nordiska verksamheten.
Läs gärna mer om Schmersal Nordiska AB på www.schmersal.se
tec.nicum
tec.nicum är en fristående del av Schmersal där vi är specialiserade på de direktiv och standarder
som måste följas inom maskinsäkerhet, både för nya och gamla maskiner. Med våra ca 80 anställda i
olika länder erbjuder vi konsultation och support till företag över hela världen. Vi erbjuder även våra
kunder ett brett utbud av utbildningar inom maskinsäkerhet.
Vi söker tec.nicum konsult inom maskinsäkerhet
Tack vare en stor efterfrågan på våra tjänster inom maskinsäkerhet söker vi nu ytterligare en
maskinsäkerhetsspecialist till vårt team.
Som en del av tec.nicum utför du riskanalyser på maskiner/maskinlinjer, bedömer risker, tar fram
lösningar, validerar säkerhetsfunktioner, assisterar kunden vid CE-märkning och är ett stöd för
kunden inom maskinsäkerhetsfrågor. Det innefattar allt från riskanalys på en 70 år gammal maskin
till CE-märkning av en maskin som endast är i konstruktionsstadiet vid vår första kontakt med
kunden.
Som medarbetare hos oss på Schmersal Nordiska AB kommer du att vara en del av vårt team som
består av teknisk produktsäljare, produktspecialister och maskinsäkerhetsspecialister. Vi sitter i
moderna fräscha lokaler vid Radiomotet i Västra Frölunda. Vi har alla ett starkt kundfokus och
arbetar i nära samarbete med varandra.
Din roll:
Du kommer ingå i ett nordiskt team och arbeta främst i Sverige men också i Danmark med
konsultation inom maskinsäkerhet, vilket inte innefattar produktförsäljning. Du kommer att vara
stationerad i Göteborg och reser till våra kunder med ca 30 övernattningar/år.
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Dina egenskaper
Du har:
-

en teknisk utbildning och har lätt att sätta dig in i hur en teknisk anordning fungerar
minst 3 års dokumenterad teknisk erfarenhet inom maskiner i industrin
lätt för att uttrycka dig och kommunicera med människor (både verbalt och i text)
god vana att möta nya kunder och lätt för att sälja in dig själv
vana att resa i jobbet och är framförallt redo att resa till olika platser runt om i Sverige och i
Danmark för att utföra dina uppdrag
goda kunskaper i engelska, samt talar och skriver svenska flytande och ha en viss förståelse
för det danska språket
ett starkt eget driv och målfokuserad
en bra förmåga vad gäller planering av ditt arbete och du är alltid punktlig
inga problem med att jobba självständigt men är också en bra lagspelare

Vi ser gärna att du även har:
-

minst 3 års erfarenhet inom maskinsäkerhet
djupgående kunskap i EU-direktiven inom maskinsäkerhet och elsäkerhet
erfarenhet av genomförande av riskanalyser enligt EN ISO 12100
praktisk erfarenhet av att använda EU-standarder, såsom EN ISO 13849 och EN ISO 13857
kunskap i att läsa el-ritningar och att förstå maskiners el-system
kunskaper inom PLC-programmering, både automations-PLC och säkerhets-PLC
en certifiering inom maskinsäkerhet, tex ”TÜV Functional Safety Engineer” eller är redo för
att få en sådan titel
god förståelse av danska

Dina möjligheter som maskinsäkerhetsspecialist hos tec.nicum – Schmersal
-

-

Du får möjligheten att jobba i ett internationellt ledande företag inom maskinsäkerhet där vi
på olika nivåer erbjuder både komponenter och tjänster för att skapa en säker och effektiv
arbetsplats inom industrin.
Möjlighet att få jobba sida vid sida med andra positiva och kundfokuserade maskinsäkerhetsspecialister.
Arbetsuppgifterna på Schmersal är både utmanande och utvecklande, där du hela tiden ställs
inför unika maskiner och möter intressanta människor på olika kunskapsnivåer.
Ständig utveckling/utbildning, som är ett måste som framgångsrik maskinsäkerhetsspecialist.

Är du intresserad av att ingå i vårt team i Schmersal Nordiska?
Skicka då in din ansökan innehållande CV samt personligt brev till sjohansson@schmersal.com
Rekryteringsprocessen kommer att ske löpande, skicka därför in dina handlingar snarast.
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