
Sveriges kanske hetaste miljöteknikföretag söker  
senior mjukvaruutvecklare 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!
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Senior mjukvaruutvecklare – Swedish Stirling AB
 

Om rollen
Vi behöver förstärka vårt team med en erfaren mjukvaruutvecklare. Vi ser positivt på en bakgrund inom 
processindustri, mekatronik eller energisektorn, men det är inget krav. Om du, förutom att utveckla tekniken, 
också motiveras av att skapa ett arbetssätt i världsklass så är det mycket intressant. Datainsamling och 
användargränssnitt utvecklar vi själva och vi använder modellbaserad utveckling för styrsystemet (PLC). 

Den vi söker är erfaren och effektiv inom något eller några av nedanstående specialområden Oavsett vilket eller 
vilka av dessa områden som är din specialitet så kommer du att vara viktig för att uppnå teamets och företagets 
mål!
 

1. HMI & data management 
Dina främsta arbetsuppgifter är att utveckla gränssnittet till vårt system, när det gäller operatörsinterface 
såväl som annan monitorering, samt att utveckla insamling av data och hantering av insamlad data. Du 
kommer även att arbeta med remote access/connectivity. Du är främst utvecklare, men kunskap om hur 
kommersiella SCADA-verktyg hanterar motsvarande är meriterande. Vi ska ge användarna av vårt system ett 
gränssnitt i världsklass och vi ska använda data från hela vårt systems livscykel optimalt för att utveckla affär 
och teknik. 
 
I dagsläget använder vi, eller undersöker, följande verktyg och koncept: C#, .NET, PostgreSQL, Python, 
Grafana, SciChart, SCADA. 

2. Styrsystem 
Din främsta arbetsuppgift är att utveckla styrsystem för våra produkter och för vår interna lab- och 
testutrustning. Du arbetar modellbaserat och automatgenererar kod för PLC. Delar av styrsystemet består 
av säkerhetskritiska reglerfunktioner som utvecklas i enlighet med givna standarder för funktionell säkerhet. 
Tidigare erfarenhet från konstruktion av styrsystem för energiomvandling är meriterande. Vi gör en liten 
processindustri i en box! Vårt system är i hög grad automatiserat och vi har höga krav på funktionell 
säkerhet. 
 
I dagsläget använder vi, eller undersöker, följande verktyg och koncept: Matlab, Simulink, Beckhoff, TwinCAT, 
TwinSAFE, ISO 13849, IEC 61508. 

3. Verktygskedja / DevOps pipeline 
Du bidrar till att sätta upp en effektiv verktygskedja/pipeline inklusive strategier för configuration 
management, release management, branching, mjukvarutest, uppfyllnad av standard etc. Kanske använder 
du Jenkins, kanske har du bättre förslag? Då vi jobbar med säkerhetskritiska funktioner och komplex 
hårdvara så kommer vi inte hela vägen till Continuous Integration & Deployment, men du bidrar till att hela 
tiden hitta en optimal nivå. Utöver detta kommer du att vara en nyckelperson när vi utarbetar en hållbar 
strategi för data security. 
 
I dagsläget använder vi, eller undersöker, följande verktyg och koncept: Git, Jira, Confluence, Jenkins. 
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Vem du är
Vi söker dig som är högskole-/civilingenjör eller motsvarande, med flerårig erfarenhet inom ett eller flera av 
områdena som beskrivs ovan. Du är van vid att utveckla komplexa system utan alltför mycket ramar och riktlinjer. 
Du har god samarbetsförmåga, är strukturerad och kommunikativ samt kan prioritera och organisera ditt arbete 
på ett effektivt sätt.

Då vi har tät kontakt med våra kollegor i Sydafrika är det viktigt att du uttrycker dig väl på engelska såväl som på 
svenska. Vi ser mångfald som en naturlig konkurrensfördel och kommer beakta det i rekryteringsprocessen. Du 
behöver ha ett giltigt arbetstillstånd för EU.

Tjänsten är en tillsvidareanställning och placeringsort är Göteborg.

Vid frågor kontakta Vid frågor kontakta CTO Christian Nilsson, christian.nilsson@swedishstirling.com eller 
Team Leader SW & Control, Anders Eriksson, anders.eriksson@swedishstirling.com

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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