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Just nu söker vi två Projektingenjörer  
 
Som projektingenjör kommer du huvudsakligen att arbeta med att fram ritningsunderlag för 
transportsystem i Autocad 2D miljö och specificera ingående material. Du kommer att spela 
en avgörande roll i projektens genomförande från order, specifikation, produktion, leverans 
till en nöjd kund. Arbetet sker i projektform tillsammans med övriga resurser såsom 
projektledning, produktion, konstruktion och installation, visst resande kan förekomma.  
 
Du är utbildad högskoleingenjör med både praktisk och teoretisk läggning och har ett stort 
intresse för automationsindustrin och dess processer.  
 
Du kommer exempelvis att: 
• Arbeta i projekt utefter säljunderlag såsom: offert, kalkyl, layout och funktion. 
• Specificera stål, conveyor och el-komponenter och informera inköpsavdelningen med 
avseende på tidsplan och kvantiteter.  
• Ha löpande kontakt med försäljningsansvarig, projektledaren, produktion samt 
installationstekniker/Supervisor 
 
Som person sätter du dig med lätthet in i nya rutiner och arbetssätt och du har ett öga för att 
kunna analysera situationer och se helheten. Du är nyfiken, driven, noggrann, initiativrik, 
ansvarsfull och van att ha många bollar i luften.  
 
I projekten kommer ditt jobb präglas av kommunikation med människor i olika yrkesroller och 
det är därför viktigt att du kan agera flexibelt och anpassa dig till olika situationer. I din roll 
som projektingenjör kommer du att ha stor användning för din sociala förmåga, ditt 
affärssinne, tekniska kompetens och inte minst din kreativitet och problemlösningsförmåga. 
 
DATAVANA: Goda kunskaper i AutoCad 2D (3D är en merit) samt övrig datavana såsom 
office-miljö, är ett krav. Visma affärssystem är en merit. 
SPRÅK: Engelska, Tyska är en merit 
VARAKTIGHET: Tills vidare, heltid (provanställning) 
TILLTRÄDE: Snarast eller enligt överenskommelse 
PLATS: Borås men visst resande kan behövas 
 
SKRIFTLIG ANSÖKAN: 
 
E-post till: info@ocs.se – med Ämne: ”Projektingenjör” 
 
Eller skicka till: 
OCS Overhead Conveyor System AB 
Att: Monica Almqvist 
Företagsg. 7-9,  
504 64 Borås 
Märk kuvertet med ”Projektingenjör”  
 
Sista ansökningsdag 2016-02-19 
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