Utvecklingsingenjör
En av våra kollegor går på föräldraledighet och då behöver vi ersätta honom under
tiden till vårt utvecklingsteam i Ludvika. Vi söker därför en utvecklingsingenjör med
stort intresse för hållbarhet och digitalisering. Vi arbetar ständigt med att vår kund ska
kunna få en mer effektiv och optimerad process.
Prioriterar du kunden och är ambitiös, lösningsfokuserad och initiativtagande?
Kom och bli en av oss och bemöt våra kunder genom högt säkerhetstänk, god service
och utveckling i världsklass!

Ort: Ludvika, Sverige
Arbetstid/varaktighet/lön: Heltid, visstid t o m den 31/1–20 med chans till
förlängning, Fast månadslön, Start så snart som möjligt
Rapporterar till: Chef Ulf Rutkvist, Underhållsteknik
__
Din roll som Utvecklingsingenjör
I rollen innebär att du utvecklar och implementerar digitaliserat flöde inom
transport, logistik och restprodukter. Du kommer att jobba med många olika typer
av uppdrag och mot olika kontaktytor.
Vi vill gärna anställa en entreprenör som ser affärer, knyter kontakter och driver
projekt framåt i gott samarbete med interna och externa kunder och leverantörer.
Vi sätter högt värde på följande:
•
Mycket god dator- och systemvana
•
Kommunikation
•
Projektarbete, analyser och uppföljning
•
Erfarenhet från transport & logistikverksamhet
Vem trivs här?
För att trivas hos oss bör du vara en ansvarsfull och självgående person som gärna
ser förbättringar och nya möjligheter. Som person är du ambitiös, analytisk och
initiativtagande. Din förmåga att kommunicera och presentera på svenska och
engelska, i tal och skrift, är viktig. Du är noggrann och brinner för hållbarhetsfrågor,
liksom ett föredöme när det gäller säkerhet.
Vad erbjuder vi?
Hos oss kommer du att arbeta i ett ungt bolag som skapar möjligheter tillsammans
med våra kunder. Som anställd hos Quant kan vi erbjuda en rad förmåner i form av
friskvård, upphandlade erbjudanden och unika försäkringar.
Hur ansöker jag?
Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och Quant önskemål är att alla
frågor rörande tjänsten hanteras av Academic Work.
Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är
tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen. Skicka CV och personligt brev –
för att ansöka klicka här

www.quantservice.com/careers

Vid frågor, välkommen att kontakta:
Academic Work – Josefina Bjuhr
Tfn, 073 64 09 240
Facklig representant Unionen:
Christer Gåsfors
Tfn, 010-456 6579

___

Om Quant
Quant är världsledande inom industriellt
underhåll. I nästan 30 år har vi förverkligat den
fulla potentialen av underhåll för våra kunder.
Från att inkludera god säkerhetspraxis och bygga
rätt underhållskultur, till att optimera underhållskostnader och förbättra anläggningens
prestanda – vårt folk gör skillnaden. Vi brinner för
underhåll och är stolta över att se att vi uppnår
våra kunders mål på det mest professionella
sättet.
Quant i Ludvika servar främst ABB och består av
två enheter. Den ena enheten ansvarar för
underhållsutveckling, förebyggande och
avhjälpande underhåll, den andra ansvarar för
transportservice och restproduktshantering för
våra kunder. I Ludvika är vi idag ca 130 personer.
Nordic Capital förvärvade ABB Full Service från
ABB-koncernen i slutet av 2014, hela
verksamheten då flyttades över till det nya
bolaget under namnet Quant. I dag är vi närmare
3000 medarbetare i närmare 30 länder världen
över.

