Sveriges kanske hetaste miljöteknikföretag söker
Elsystemsingenjör med placering i Göteborg
Om företaget

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag grundat 2008. Bolagets produkt – PWR BLOK
400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser
och omvandla dessa till elektricitet. Swedish Stirling AB är ett publikt bolag i Sverige sedan 2016
och sedan november 2020 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolaget har ca 70
medarbetare i Göteborg, Sibbhult och Sydafrika.
Under 2021 skrev Swedish Stirling avtal med Glencore, ett av världens största råvaruföretag, om
installation av PWR BLOK på 10 MW i Sydafrika. Projektet är en del i Glencores ambition att uppnå
nettonollutsläpp 2050 och har fått stor uppmärksamhet från den globala metallindustrin. Swedish
Stirling har även tecknat en avsiktsförklaring med tyska SMS group om att inleda ett pilotprojekt för
energiåtervinning med PWR BLOK i Europa.
Vad vi erbjuder
Hos Swedish Stirling kommer du att arbeta bland erfarna kollegor i en snabbt växande miljö. Företaget
går nu från prototypverksamhet och förserieproduktion till fullskalig industriell serieproduktion, med de
utmaningar och möjligheter som det innebär. Här får du möjlighet att lära dig nya spännande uppgifter
och med ständig personlig och professionell tillväxt. Om du är en person som söker en möjlighet att
bidra till att utveckla ett växande cleantech-företag så är detta platsen för dig!

Swedish Stirling AB,
Gruvatan 35 B, S-421 30 Västra Frölunda, Sweden
www.swedishstirling.com

Elsystemsingenjör – Swedish Stirling AB
Om rollen
Vi behöver förstärka vårt elkonstruktionsteam och söker dig som har erfarenhet av elsystemsutveckling. Du bör
ha jobbat huvudsakligen med lågspänningssystem och ha god förståelse för hur dessa system är uppbyggda
och fungerar. Vi ser positivt på erfarenhet av mellan- och högspänningssystem men det är inget krav. Om du
dessutom motiveras av att få vara en del i att vidareutveckla arbetssätt och struktur så finns det goda möjligheter
inom rollen att påverka detta.
Du kommer att ingå i ett team som utvecklar elsystemsarkitektur, kravställer komponenter och jobbar med olika
leverantörer. Teamet har ett nära samarbete med både den grupp som ansvarar för mjukvara och funktionalitet
och den grupp som ansvarar för mekanisk design.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
•

Utveckling av elsystem för produkten PWR BLOK

•

Ritningar och dokumentation av funktioner och system

•

Delta i provning och verifiering i rigg och fältmiljö

•

Verksamhetsutveckling av elsystem

Tjänsten är en tillsvidareanställning fulltid med placeringsort Göteborg.
Resor förkommer främst inom Sverige men även utomlands
Vi söker dig som har flera års arbetslivserfarenhet från motsvarande arbetsområden och har en ingenjörsexamen
på högskole- eller civilingenjörsnivå inom elektro eller annan relevant bakgrund.
Du är van vid att utveckla kompletta elsystem hela vägen från prototyp till leverans. Du är väl förtrogen med de
standarder som appliceras inom området. Du har god samarbetsförmåga, är strukturerad och kommunikativ
samt kan prioritera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du har ett stort intresse för teknik, gillar utmaningar och uttrycker dig väl på svenska såväl som på engelska.
Vi främjar mångfald, ser det som en naturlig konkurrensfördel och kommer beakta det i rekryteringsprocessen.
Du behöver ha ett giltigt arbetstillstånd för EU.
Vid frågor kontakta CTO Christian Nilsson, christian.nilsson@swedishstirling.com
Ansökan
Ansökningar skickas till applications@swedishstirling.com.
Vi tar emot ansökningar löpande och ser fram emot att få din ansökan så snart som möjligt.
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