Lidan Sepson Engineering utökar i Lidköping

Lidan Sepson Engineering är en del av Lidan Sepson Technologies gruppen som utvecklar och levererar
produkter och lösningar med vinschar som gemensam nämnare. Lidan Sepson Engineering arbetar i nära
samarbete med gruppens tillverkande företag och erbjuder kunskap inom konstruktion och produktutveckling. I
gruppen ingår tre tillverkande företag som alla har över 100-års erfarenhet av att erbjuda marknadsledande
produkter.
Lidan Marine i Lidköping utvecklar kundanpassade elektriska och hydrauliska vinschlösningar och
hanteringssystem för de mest krävande miljöer och uppdrag.
Sepson i Vansbro levererar vinschar för tunga fordon både för den militära och civila marknaden.
Patterson i Pittsburg USA är gruppens senaste tillskott och levererar vinschar för den amerikanska flodtrafiken.

Vi söker utvecklingsingenjör konstruktör mekanik
Vi behöver utöka inom området mekanikkonstruktion och söker dig som vill bli en del av
vårt team i Lidköping.
I samarbete med övriga delar i organisationen och ofta i direkt kontakt med våra
uppdragsgivare och kunder driver eller deltar du i våra utvecklingsprojekt.
Som mekanikkonstruktör deltar du i hela utvecklingskedjan från att utreda och analysera
tekniska problemställningar till att föreslå lämpliga lösningar och framställa underlag för
tillverkning samt medverkar vid verifiering och provning.
I tjänsten förekommer resor i begränsad utsträckning.
Du kommer att arbeta med följande:
•
•
•

offertunderlag, såväl teknisk beskrivning som förkalkyl
diskutera och ta fram lösningar tillsammans med kund och övriga kollegor i
projektgruppen
vara drivande i projektgruppen och ta helhetsansvar för att den tekniska
lösningens funktion

•

•
•
•

genomgång av regelverk och specifikationer för utrustning, utöver europeiska
normer och standarder förekommer nationella krav samt speciella krav för
offshore och militär utrustning
komponentval och dimensionering av konstruktionens ingående delar
delta vid provning/driftsättning av utrustning såväl i vår montering som hos kund
utvärdering, verifiering och valideringsarbete i samband med driftsättning

Du bör ha följande kvalifikationer
•
•
•
•
•

högskoleutbildning inom maskinteknik
erfarenhet av mekanisk konstruktion i Inventor eller liknande system
erfarenhet av teknisk projektledning är meriterande
behärska svenska och engelska mycket väl i tal och skrift
svenskt medborgarskap

Personliga egenskaper
•
•
•
•
•
•

utåtriktad och har lätt för att skapa kontakt med andra
vana att arbeta i projektform i tvärfunktionella grupper
kvalitets- och säkerhetsmedveten
vilja att påverka, ta egna initiativ och vilja att utvecklas
problemlösare som ser såväl möjligheter som helhet
praktisk läggning med ett stort tekniskt intresse

Vi erbjuder
•
•
•
•

en öppen arbetsplats där samarbete och gemenskap är viktigt
småskalig miljö präglad av engagemang och vilja att ständigt förbättras
kompetenta kollegor som gärna agerar bollplank
goda utvecklingsmöjligheter

Vi arbetar med en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess i samarbete med HR-Partner i Väst
AB. Vill Du veta mer, är du välkommen att ringa vår HR-konsult Charlotta Larsson
tel. 070-670 57 18.
Välkommen med din ansökan med CV och löneanspråk senast 2017-06-26 via E-mail till
charlotta@hrpartnerivast.se

