I 160 år har vi på Siemens kunnat erbjuda våra kunder ständigt nya innovationer.
Denna skaparkraft kan vi tacka våra medarbetare för. Deras hårda arbete och kreativa
idéer har gjort Siemens till ett av världens mest framgångsrika företag inom elteknik
och elektronik. Vi söker nu med placering i Upplands Väsby:

Lead Engineer
Till det nyetablerade verksamhetsområdet Infrastruktur, inom affärsområde Automation &
Services, söker vi en ny medarbetare. Verksamhetsområdet riktar sig mot teknikintensiva
infrastrukturprojekt där vi integrerar produkter ur Siemens produktportfölj till kundspecifika
lösningar.
Arbetsuppgifter
Systemering, projektering och idriftsättning av anläggningar och system i infrastrukturprojekt, Med hjälp av våra produktspecialister hitta kundspecifika lösningar och integrera,
implementera och leverera projekten. Ta fram och verifiera tekniska kravspecifikationer i
projekten. Delta i den tekniska delen av offert- och försäljningsarbetet. Genomföra utbildning för kunder och kollegor.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har teknisk utbildning på lägst gymnasienivå och med erfarenhet av
industriella systemlösningar, specificering av gränssnitt och integrering mellan system och
kravhantering/verifiering. Har du kunskaper om Siemens industriprodukter är det meriterande. Då du kommer att ha täta kontakter globalt inom koncernen så är engelska språkkunskaper en förutsättning.
Personliga egenskaper
Du är drivande och arbetar strukturerat, målinriktat och självständigt. Du trivs med att arbeta i projektorganisationer och drivs av teknisk utveckling och problemlösning. Din sociala
kompetens bör vara hög. Då du kommer att ha kontakt med våra kunder och förstå deras
behov skall Du ha hög social kompetens för att kunna bygga upp och underhålla personliga relationer
Övrigt
I samband med driftsättningar och serviceinsatser förekommer arbete under kvällar, nätter
och helger. Jourberedskap enligt separat överenskommelse kan också komma att ingå i
tjänsten.Vill du veta mera kontakta gärna Peter Lindblad 070- 728 10 27.
Tjänsten är placerad vid vårt huvudkontor i Upplands Väsby. Sista ansökningsdag är den
20 januari 2008. Du söker tjänsten på siemens@mannerdahl-rekrytering.se eller via länken
nedan. För kontakt med facklig representant: facket.se@siemens.com
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