
 

Civilingenjör med siktet på framtiden  
Nu söker vi två innovativa och drivna processingenjörer som ska stärka upp SSABs 
processutvecklingsteam. Vill du vara med på SSABs resa mot en starkare, lättare och mer 
hållbar värld, sök tjänsten som processingenjör och bli en nyckelperson i förbättringen av 
våra processer. Placeringsort Oxelösund. 

 

 

 

 

 

Om tjänsten 
Vi strävar efter att hela tiden ligga steget före för att världen ska bli en mer hållbar plats. Nu 
vill vi stärka upp vårt processutvecklingsarbete och söker därmed två kreativa och 
engagerade ingenjörer. Som processingenjör på Processutveckling Metallurgi tillhör du en 
arbetsgrupp med ansvar inom de olika tillverkningsprocesserna inom metallurgin. Initialt 
söker vi en processingenjör mot stränggjutningen och en mot koksverket. På sikt finns 
möjlighet att bredda egen kompetens och även inrikta sig mot andra processer inom 
metallurgin alternativt gå mot en specialistkarriär.  Vi är ett stort internationellt och globalt 
företag med fokus på mångfald vilket skapar förutsättningar till personlig utveckling och 
chans att testa nya karriärsvägar. 
 
Som processingenjör är du ute i hetluften i produktionen, vilken du arbetar nära, och är en 
viktig spelare i den dagliga driften.  En vanlig dag består av allt från teoretiska beräkningar till 
att gå ut och testa idéer i produktionsmiljö då du bland annat ansvarar för att driva 
förbättringsarbetet kopplat till produktions- och kvalitetsutfall. Du initierar och driver 
mindre och större utvecklingsaktiviteter/projekt för att kunna möta behoven som ställs på 
processen i form av såväl nya och förbättrade produkter, som effektivare processföring.  
 
I rollen ingår därför förutom den mer kortsiktiga kvalitetssäkringen även långsiktiga kvalitets- 
och utvecklingsfrågor inom processerna. I arbetet ingår även deltagande i forskningsprojekt 
tillsammans med högskolor och forskningsinstitut inom olika forskningsprogram.  
 
Dina kvalifikationer 
Vi söker dig som är intresserad av allt från teori till praktiskt tillämpat arbete och med en 
positiv inställning tar dig an komplexa frågeställningar i samarbete med andra. Vi söker dig 
som på ett pedagogiskt sätt kan ta en idé och göra den till verklighet. Detta med sikte på att 
hela tiden förbättra våra processer så att vi tillsammans gör världen lite bättre. Som 
processingenjör hos oss krävs det att du har god analytisk förmåga och att du kan lösa 
problem på ett strukturerat sätt.  



 
Du är troligen civilingenjör eller har akademisk utbildning inom metallurgi eller motsvarande 
kunskaper.  För processen stränggjutning är kunskaper inom gjutning och stelning 
meriterande.  
 
Vi erbjuder 
Möjlighet till mångsidiga och utvecklande arbetsuppgifter i en spännande produktion där 
innovation och ständiga förbättringar tar oss närmare en lättare, starkare och mer hållbar 
värld.  
 
Tveka inte att skicka in din ansökan, tillsammans når vi ännu längre. 
 
Sista ansökningsdag 
28 maj 2017 
 
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna 
Hanna Friberg, Chef avdelnng Processutveckling, tfn 0155-255 486 
Sanna Engström, HR-Partner Metallurgi, tfn 0155-254 289 
 
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår 
växel på tfn 0155-254 000. 
 
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande 
denna annonsering.  

 

Ansök på www.ssab.se/jobb  
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