
 

 Senior Ingenjör Stränggjutning  
Vi söker en senior ingenjör till vår unika stränggjutningsprocess på Stålverket som ska 
arbeta med långsiktiga utvecklingsprojekt samt operativa utmaningar i produktionens 
hetluft. Du kommer även vara en del i omställningen mot fossilfri ståltillverkning. 
Placeringsort Oxelösund.  

 

 

 

 

 
 
Hur det är att arbeta här 
Vi erbjuder dig en chans att få vara med på vår spännande resa där vi, som världens första 
stålföretag, tar klivet mot en fossilfri ståltillverkning. I Oxelösund gjuts årligen upp till 1 400 
000 ton ämnen i våra två Voest Alpine stränggjutningsmaskiner. Dessa har uppgraderats i 
flera steg för att idag vara unikt anpassade för tillverkning av världens bästa ämnen avsedda 
för affärerna som Oxelösund fokuserar på, kylda stål. Från ämnen i två tjocklekar tillverkas 
plåtar i ett stort tjockleksspann vilket kräver ämnen med ytor fria från sprickor och extremt 
god innerkvalitet. Produkterna definieras utifrån kundernas behov av egenskaper, inte 
utifrån om de är lätta att tillverka. Huvudprocesserna sträcker sig över koksverk, masugnar, 
LD-ugn, VTD, stränggjutning och ämnesskärning. Som processingenjör på Processutveckling 
Metallurgi tillhör du ett stabsteam på 16 ingenjörer som arbetar mot olika delar av 
metallurgin. 

Metallurgin söker en erfaren ingenjör som är ute i produktionens hetluft och tillsammans 
med drift och underhåll löser dagliga produktionsavvikelser. Som processingenjör på 
strängen initierar och driver du utvecklingsprojekt för att möta behoven som ställs på 
processen i form av såväl nya och förbättrade produkter, som effektivare processföring. Då 
SSAB beslutat att gå mot en fossilfri ståltillverkning kommer du att vara en del i denna 
omställning.  I rollen ingår förutom den mer kortsiktiga kvalitetssäkringen även långsiktiga 
kvalitets- och utvecklingsfrågor. Du kommer att ingå i forskningsprojekt tillsammans med 
högskolor och forskningsinstitut.  

Vi värdesätter hållbarhet i våra produkter men även hållbarhet mellan arbete och privatliv. 
Oxelösund med omnejd erbjuder ett rikt utbud av friluftsaktiviteter såväl som kulturella 
upplevelser. 

 

 



Vi letar efter dig 
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. Vår 
processingenjör har god kännedom om stålverkskulturen och ser en möjlighet till 
specialistkarriär inom stränggjutningsprocessen. Du trivs med att arbeta i projektform, 
samarbeta med andra och kan på ett pedagogiskt sätt ta en idé och göra den till verklighet. 
Då ditt arbete bygger på att förmedla kunskap till olika avdelningar och roller läggs stor vikt 
vid dina personliga och sociala egenskaper. Vi förutsätter att du behärskar svenska och 
engelska i tal och skrift. 
 
Du är civilingenjör eller har akademisk utbildning inom metallurgi eller motsvarande 
kunskaper. Erfarenhet inom gjutning och stelning är meriterande.  
 
Vi erbjuder 
Möjlighet till mångsidiga och utvecklande arbetsuppgifter i en spännande produktion där 
innovation och ständiga förbättringar tar oss närmare en fossilfri ståltillverkning. Det är i 
denna process vi börjar tillverka världens mest hållbara stålprodukter och du kommer vara 
med att förbättra denna process.  
 
Sista ansökningsdag 
21 januari 2018 

Vid frågor om tjänsten kontakta gärna 
Hanna Friberg, Chef avdelning Processutveckling Metallurgi, tfn +46 155 255 486 
Sanna Engström, HR Partner, tfn +46 155 254 289  

Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår 
växel på tfn 0155-25 40 00. 

Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande 
denna annonsering.  

Ansök på www.ssab.se/jobb  
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