
 

 

Genom att erbjuda smarta interna transportsystem bidrar OCS till sina kunders lönsamhet. 
Vi säljer, konstruerar och levererar kundanpassade lösningar för varierade branscher, 
mestadels inom fordons och flygindustrin. OCS lösningar baseras på egenutvecklade 
hängtransportörer, rull- och kedjebanor med fokus på en hög kvalitét och automationsnivå. 
Huvudkontoret ligger i Viared, Borås, och vi finns representerade i flertal länder. 

 

Projektingenjör 

Tjänsten 

I takt med en ökad efterfrågan behöver vi förstärka vår organisation med nya erfarna 
medarbetare. Vi söker dig som både gillar utmaningar och utveckling i vardagen! 

Vi arbetar i huvudsak med helhetsåtaganden och levererar så mycket som möjligt med våra 
egna resurser. Våra ingenjörer konstruerar allt från enklare produktbärare till komplexa 
helhetslösningar – allt som oftast från idé till färdig utrustning. 
 
Arbetet omfattar projektrelaterat layoutarbete, stålkonstruktion, specificering av ingående 
material, funktionsbeskrivning, enklare konstruktioner och framtagning av 
installationsunderlag. I rollen som projektingenjör hos oss arbetar du i ett projektteam med 
fokus på layout, funktion, budget, tidsplan och kontinuerlig uppföljning.  

Profil för tjänsten 

Som person har du ett brinnande intresse för teknik. Du har en utvecklad social kompetens 
och trivs med att arbeta projektorienterat och affärsmässigt mot kunder. Vidare är du 
initiativrik, strukturerad och självgående och drivs utav att alltid leverera ditt yttersta. Vår 
arbetsmiljö speglar teamwork, trivsel, högt tempo och ansvar. 

Vi förutsätter att du har grundläggande kunskaper i mekanik, el och pneumatik. Kunskaper 
inom stålkonstruktion, layoutdesign, materialspecificering är meriterande. Kännedom om 
automatisering och styrsystem. Som verktyg använder vi Autodesk Inventor, Mechanical, 
Vault och Visma Business. 

Vi söker dig med mer än 2 års erfarenhet inom mekanisk ingenjörsarbete.  
Du har en teknisk utbildning på gymnasie-, högskole- eller civilingenjörsnivå inom 
maskinteknik eller liknande. 
Goda kunskaper i Autodesk Mechanical, Inventor el motsvarande samt MS Office. 
Vi ser gärna att du är bosatt i Borås med omnejd 
Goda kunskaper i både svenska och engelska krävs i såväl tal som skrift. 



Tyska är meriterande 
Du har B-körkort.  
Heltid, tillsvidaretjänst med provanställning 
Tillträde snarast 

Varmt välkommen med din ansökan. 

Skicka den redan idag då urval sker löpande. 

Skicka ansökan till: info@ocs.se 
Märk ansökan: Projektingenjör 
OCS Overhead Conveyor System AB 
Att: Monica Almqvist 
Företagsgatan 7-9 
504 64 Borås 
033-233440 
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