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OM TJÄNSTEN 

OCS (Overhead Conveyor System) söker en junior projektingenjör. OCS erbjuder 
kundspecifika interna transportsystem såsom monteringslinjer, orderplock och 
distributionsprocesser inom en mängd olika branscher. 
  

INFORMATION OM FÖRETAGET 
 
OCS erbjuder smarta och interna transportsystem i varierande branscher och 
processer. OCS har varit branschaktiva i 40 år och utefter kunds önskemål 
skräddarsyr de design, projektering och driftsättning. OCS är ett företag med 
familjär stämning där medarbetare trivs och tillsammans arbetar för att uppnå 
företagets mål 

OCS verkar på en global marknad med huvudkontor i Viared, Borås och 
försäljningskontor i Stockholm samt i Löhne, Tyskland. Då OCS växer behöver de 
nu utöka ett av sina projektteam med en projektingenjör. Tjänsten är placerad på 
huvudkontoret tillsammans med 30 härliga kollegor där det för rätt person finns 
goda utvecklingsmöjligheter.  

ARBETSUPPGIFTER 

I rollen som projektingenjör kommer du att ingå i ett av projektteamen bestående 
av projektledare, konstruktör, projektingenjör och montörer. Tjänsten är en dröm 
för dig som nyexaminerad ingenjör eftersom du kommer att ha ett 
helhetsperspektiv över projekten samtidigt som du arbetar på detaljnivå. Dessutom 
arbetar du nära produkterna då OCS förutom utveckling och konstruktion av 
transportsystemen även genomför förmontering och test uppbyggnad på 
huvudkontoret i Viared, innan den slutgiltiga monteringen hos kund.  

Du kommer till exempel att:  

 Koordinera projekten framåt från att utveckla idé till färdig produkt med fokus 
på transportsystemets layout och funktion  

 Ta fram stålkonstruktioner, specificeringar av material, funktionsbeskrivningar 
och installationsunderlag  

 Arbeta med uppföljning och vara stöttande mot alla projektmedlemmar 

Projekten är kundspecifika och projektteamen åtar sig flera projekt parallellt. 
Främst rör det sig om internationella kunder och projekt.  

http://www.ocs.se/
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Tjänsten passar dig som är i början av din karriär och som har ett stort intresse för 
både mekanik och automation i projektform och som på sikt vill utvecklas inom 
företaget, antingen tekniskt mot avancerad konstruktion eller mot ledarskap och 
projektledning. 

VI SÖKER DIG SOM 

 Är högskoleingenjör inom maskinteknik och har ett stort intresse för 
automation. Vi söker dig som är nyexaminerad eller dig som har ett par års 
erfarenhet av mekaniskt ingenjörsarbete efter din examen 

 Har goda kunskaper i CAD-program, gärna Autodesk Inventor 

 Talar och skriver obehindrat svenska och engelska 

Det är meriterande om du:  

 Har erfarenhet av layoutdesign, stålkonstruktion och/eller materialspecificering 

 Kan tala och skriva tyska obehindrat, då många projekt riktas mot tyska 
marknaden 

Du som söker har en stor social förmåga då du kommer att kommunicera med 
olika funktioner internt och på sikt även med kunder. Trots att din arbetsmiljö är 
teampräglad så kommer du att få mycket eget ansvar och individuella 
arbetsuppgifter, därför ser vi att du både har en god samarbetsförmåga samtidigt 
som du enkelt och strukturerat driver ditt eget arbete framåt. Vid projektdeadlines 
kan arbetstempot vara högt och därför krävs det att du är stresstålig och har 
förmåga att prioritera din arbetsordning 

ÖVRIG INFORMATION 

 Start: Omgående/enligt överenskommelse  

 Omfattning: Tillsvidare, 6 månaders provanställning 

 Placering: Viared, Borås 

 Kontaktuppgifter: Kenth Almqvist, 033-233448 eller ka@ocs.se 

 Maila ansökan till info@ocs.se 


