Sveriges kanske hetaste miljöteknikföretag söker
Senior beräkningsingenjör 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 Beräkningsingenjör – Swedish Stirling AB
Om rollen
Vi behöver förstärka vårt team med en erfaren beräknings- och modelleringsingenjör med inriktning på
Stirlingteknologi. Vi ser positivt på en tidigare bakgrund inom Stirlingteknik men det är inget krav.
Den vi söker är en erfaren specialist inom motorprestanda med inriktning på beräkning, simulering, modellering.
Oavsett vilket eller vilka av dessa områden som är din specialitet så kommer du att vara viktig för att uppnå
teamets och företagets mål. I denna roll så utvecklar du vidare vår kompetens inom Stirlingmotorteknologi med
prestandaoptimeringar, konceptuella utvärderingar och specifika kundapplikationer.
Vår teknik är en modern miljöteknik där du jobbar mitt i kärnan av tekniken, utvecklingen och optimering av
energiåtervinning. Du kommer ingå i en av få utvecklingscentran i Europa inom denna miljöteknik. Vi ser att man
vill bygga både sin egna kompetens och företagets kunnande långsiktigt, och ser därför rollen som varaktig och
att rätt kandidat vill utvecklas till en Stirlingmotorspecialist.

Arbetsuppgifter
•
•
•
•
•

Utvärdering och simulering av olika kundapplikationer
Konceptuella utredningar av Stirlingteknologi
Specialist på Stirlingmotorteknik, intern utbildare och Go-to person
Beräkningar på termodynamiska processer
Du ingår i ett analysteam för provning, beräkningar och prestanda, men rapporterar också direkt till CTO
I dagsläget använder vi Matlab/Simulink, Dymola, och olika analysprogram.

Vem du är
Vi söker dig som är akademiskt utbildad med minst högskole-/civilingenjör eller motsvarande, och flerårig
erfarenhet inom ett eller flera av områdena som beskrivs ovan. Lång erfarenhet är meriterande men ej krav. 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 fulltid tillsvidareanställning med placeringsort i Göteborg.
Vid frågor kontakta CTO, christian.nilsson@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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