
 

Chematur Engineering AB befinner sig i ett expansivt skede och söker nu: 

Projekteringsingenjör - Equipment & Plant Design till 
Karlskoga 
 

Vill du ha ett utmanande och stimulerande arbete med utrymme för egna initiativ? Vill du jobba i 

team med erfarna och engagerade kollegor i en internationell miljö med möjlighet till 

kompetensutveckling? Då är detta något för dig. 

 

Dina arbetsuppgifter 

Vi arbetar i projektform och i nära samarbete med övriga teknikdiscipliner. I rollen som 

Projekteringsingenjör på avdelning Equipment & Plant Design kommer du bl.a att arbeta med 

framtagande av: 

• Apparatspecifikationer och -ritningar 

• Layout och modellering i 3D 

• Rörprojektering 

• Förfrågningsunderlag 

 

Du kommer även att: 

• Medverka vid upphandlingar 

• Medverka vid montage/igångkörningar av anläggningar 

 

Din profil 

Du har en ingenjörsexamen med inriktning Maskinteknik eller likvärdigt och tror att du gillar att 

jobba med anläggningsprojektering inom processindustrin. Du har goda kunskaper i engelska såväl 

muntligt som skriftligt. 

 

Vi söker dig som är noggrann, gillar att arbeta strukturerat och har en förmåga att hålla tidsplaner. 

Du tar själv ansvar för dina arbetsuppgifter och vet hur du ska driva ditt eget arbete framåt genom 

att arbeta effektivt. Du arbetar lösningsorienterat och planerar ditt arbete på ett proaktivt sätt. 

Eftersom tjänsten innebär många olika kontaktytor är det betydelsefullt att du är kommunikativ och 

har god samarbetsförmåga. Vi har världen som arbetsfält så det blir en hel del resor i tjänsten, 

ibland med kort varsel. 

 

Vi erbjuder dig 

Ett fritt och omväxlande arbete i en global miljö med stort eget ansvar, högt i tak och korta 

beslutsvägar. Vi erbjuder alla våra medarbetare friskvårdsbidrag, flexibla arbetstider och företaget 

har ett bonussystem.  

 

Välkommen med din ansökan och CV till a.nyman@chematur.se senast 2019-07-01.  

Vi kommer att göra ett löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt.  

 

Nyfiken? Läs mer om Chematur Engineering AB här.  

 

Mer information om tjänsten lämnas av: 

Katarina Gustavsson, Avdelningschef, 070-2210572, k.gustavsson@chematur.se 

 

Chematur Engineering AB har funnits i Karlskoga i mer än 100 år. Vi projekterar och bygger 

kemianläggningar baserade på egenutvecklade teknologier till kunder över hela världen. Våra 

marknader är i huvudsak Asien och Mellanöstern.  
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