KONSTRUKTÖR TILL QUINTUS
TECHNOLOGIES AB

Tycker du att det är spännande att jobba med utveckling av en produkt som genom extremt
tryck och hög värme kan ge material överlägsna egenskaper? Utmaningen är att utveckla
och tillverka ugnar och tryckkärl med temperatur och tryck på flera tusen grader och flera
tusen bar.
Ugnen är hjärtat i HIP-systemet (Hot Isostatic Press). Ugnen ska rymma mycket last och
samtidigt vara välisolerad, ugnen ska kunna kylas och värmas snabbt, detta sätter
konstruktören på prov. En förutsättning för att lyckas är att man förstår produkten och
fysiken, vi ser det som en viktig egenskap att man är nyfiken och vill lära sig ugnens
funktion. Vi är idag en ugnsgrupp med konstruktörer och beräkningsingenjörer som nu
behöver ytterligare en kollega.
Quintus Technologies är världsledande tillverkare av utrustning och tjänster för den här typen
av högtrycksteknik. Våra kunder finns över hela världen.
Quintus Technologies kan karaktäriseras med nyckelord som professionella, proaktiva,
engagerade och innovativa. Quintus har en historiskt mycket god lönsamhet och en växande
efterfrågan på vår teknologi.
För mer information besök www.quintustechnologies.com samt se vår teknik på Youtube
(sök på Quintus Technologies).
DU KOMMER ATT:









Arbeta med produktutveckling och konceptframtagning för våra ugnar
Arbeta med detaljkonstruktion i leveransprojekt
Arbeta tätt tillsammans med ugnsexperter och beräkningsingenjörer i ugnsgruppen
Ha ett nära samarbeta med inköp och underleverantörer
Arbeta med produktförbättringar med avseende på kostnad och kvalitet
Granska koncept och detaljkonstruktioner
Leda konsulter

KRAVPROFIL:






Högskoleutbildning inom relevant område
Relevant arbetslivserfarenhet
Van vid 3D-modellering och PDM-hantering
Kreativ och vill vara delaktig i problemlösning





Engagerad i din egen utveckling
Flexibel och tycker om att samarbeta med andra
Drivande och initiativrik

VI KAN ERBJUDA DIG:





Konkurrenskraftiga anställningsvillkor
Att delta i en mycket spännande teknikutveckling
Trevliga kollegor

Snarast
OMFATTNING: Heltid
PLATS: Västerås
START:

Sök via recruitment@quintusteam.com
Ansökan med personligt brev och CV ska vara inskickad senast 26 juni.
Frågor kring tjänsten besvaras av Magnus Byggnevi, Manager Furnace Modules and Stress
Analysis, , 070-412 70 13.

