Sveriges kanske hetaste miljöteknikföretag söker förstärkning

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att
vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värme till elektricitet,
samt att utnyttja tekniken för kommersiellt bruk. Företagets vision är att etablera
stirlingmotorn som det bästa alternativet för lokal produktion av hållbar och klimatsmart el
från restgaser. Grundtekniken bygger på Kockums världsunika stirlingmotorteknik som
används i ubåtar, och som Swedish Stirling har en evig licens för civilt bruk. Sedan starten
har företaget anpassat och utvecklat teknologin samt uppdaterat motorn för volymproduktion.
Bolaget är sedan november 2020 listat på Nasdaq First North Premier Growth Market.
I september 2017 lanserade Swedish Stirling PWR BLOK 400-F – en unik containerbaserad
lösning där företagets stirlingmotorer används för att utvinna energi från rest- och
fackelgaser från ferrokromindustrin. Lösningen är det billigaste sättet att producera
elektricitet som existerar idag enligt en certifiering från Lloyd’s Register. Tekniken ger även
större CO2 besparingar per investerad krona än något annat energislag idag.
Det finns ett stort intresse för produkten på den sydafrikanska marknaden och i dagsläget
pågår installation av andra generationens PWR BLOK hos Samancor Chrome (TC Smelter)
och det finns ett avtal om leverans av tredje generationens PWR BLOK till Glencore med
start 2021. Glencore är ett av världens största råvaruföretag. Swedish Stirling har under
sommaren 2020 dessutom skrivit avsiktsförklaringar med bland annat Samancor, Richards
Bay Alloys och Glencore om nya installationer av upp till 241 PWR BLOK.
Mot bakgrund av företagets framgångar behöver vi förstärka företaget inom produktionsområdet:
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Produktionstekniker
Dina arbetsuppgifter
Som vår nya produktionstekniker kommer du att driva produktionens intresse med
hjälp av dina medarbetare. I din roll ingår att ha ansvar för produktionsteknik
avseende både produkt och produktion. Du driver utvecklingen av vårt
produktionsflöde och svarar för robusthet, repeterbarhet, kvalité och tid. I rollen ingår
att initiera, delta och leda produktionsrelaterade förbättringsarbete med allt vad det
innebär.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi ser gärna att du har en högskoleutbildning inom produktionsteknik eller
motsvarande kunskaper på annat sätt. Du har bred erfarenhet inom produktion,
produktionsteknik, CAD och lean production. Förståelse för
produktutvecklingsprocessen och att tidigt kunna se nödvändiga förbättringar för att
en produkt ska kunna industrialiseras kostnadseffektivt. Du är van vid att arbeta med
processtyrning och ständiga förbättringar. Du har erfarenhet av att driva projekt med
tydliga leveranser avseende kvalitet, kostnad och tid.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss! Du trivs i den dagliga operativa
verksamheten och är samtidigt driven av utmaningen att utveckla, strukturera och har
lätt för att se möjligheter med hur en produktion ska drivas för att nå bästa resultat.
Du är engagerad, utåtriktad, prestigelös och har ett tydligt driv samt är trygg och
stabil som person. Du har lätt för att ta ansvar och är lyhörd samtidigt som du vågar
ta plats med en motivation att göra det som krävs för att nå uppsatta mål.
Du har lätt för att uttrycka dig i svenska och engelska i såväl tal som skrift samt kan
använda CAD program och office-paketet obehindrat.
Placeringsort: Sibbhult
Vänligen skicka din intresseanmälan till fredrik.abrahamsson@swedishstirling.com
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