TEKNISK PROJEKTLEDARE TILL
QUINTUS TECHNOLOGIES AB

Tycker du att det är spännande med en process som genom extremt tryck och hög värme
kan framställa produkter med överlägsna materialegenskaper så som turbinblad eller rent av
diamanter? Kraven för en sådan process är att kunna konstruera och tillverka tryckkärl och
kringutrustning för tryck på upp till 2000 bar och ibland i kombination med temperaturer
upp till 2000°C.
Quintus Technologies AB, med huvudkontor i Västerås, är representerat i 35 länder världen
över. Företaget är specialiserat på utveckling, tillverkning, installation och support av
högtrycksutrustning för plåtformning, kompaktering av avancerade metalliska material och
tillverkning av systemkritiska komponenter. Quintus Technologies AB är världsledande
inom högtrycksbearbetning och har levererat över 1800 system till kunder över hela världen
inom branscher som flyg, bil, energi och medicinska implantat.
Quintus Technologies kan karaktäriseras med nyckelord som kundfokus, entreprenörsanda,
arbetsglädje och utveckling. Quintus har en historiskt mycket god lönsamhet och en växande
efterfrågan på vår teknologi. Vi måste nu förstärka oss inom systemkonstruktion för att kunna
leverera våra många spännande projekt.
För mer information besök http://quintustechnologies.com samt se vår teknik på Youtube
(sök på Quintus Technologies).

DU KOMMER T.EX. ATT:

•
•
•
•
•
•
•

Som del i leveransprojekts core team säkerställa projektets målkostnad, leveranstid
och kvalité.
Framtagning av konceptspecifikationer mot kundorder
Planera, leda och koordinera alla konstruktionsaktiviteter för kundprojektet
Planera och leda konstruktionsgenomgångar inklusive riskanalyser
Säkerställa att produktleveransen uppfyller prestanda och kontraktskrav
Arbeta tvärfunktionellt med effektiviseringsprojekt för att vässa vår konkurrenskraft
Vara med att utveckla våra processer och vår projektledningsmodell

VI SÖKER DIG SOM HAR:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Har teknisk högskoleutbildning
Erfarenhet av projektledning och goda ledaregenskaper
Erfarenhet av industriprojekt mot slutkund
Driven, strukturerad och förmåga att ta egna initiativ
Gärna konstruktions- och/eller produktionserfarenhet
Gärna erfarenhet av standardisering och modularisering
Kreativ och vill vara delaktig i problemlösning
Flexibel och tycker om att samarbeta med andra
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Vi erbjuder dig ett spännande och utmanade arbete med goda möjligheter till utveckling i
ett expansivt företag. Vi har konkurrenskraftiga anställningsvillkor och trevliga kollegor
med stark framtidstro.

Snarast
OMFATTNING: Heltid
PLATS: Västerås
START:

Ansök genom att skicka CV och ansökningshandlingar till:
recruitment@quintusteam.com
Rekrytering sker löpande.

