Vi söker en automationsingenjör
Heltid
MCK Energiteknik AB – Stockholm/Bromma.
Tillträde omgående efter överenskommelse.
Vilka är vi?
MCK Energiteknik AB är ett konsultföretag inom energi- och processteknik för kraft- och
värmeindustrin. Våra uppdrag sträcker sig från mindre värmeanläggningar till förbränningsanläggningar på över 250 MW.
Företaget har ett brett kompetensområde som omfattar allt från förstudier till projektledning vid genomförande av t.ex.
nyanläggnings- eller utvecklingsprojekt.
MCK vill ligga i framkanten inom vår bransch och står alltid för nytänkande. Våra kärnvärden är Öppenhet, Lyhördhet, Oberoende,
Proaktiva, Pålitlighet. Vi levererar tjänster med hög kvalitet och engagemang, till alla våra kunder. På MCK är det viktigt att kunna
jobba i olika projekt samtidigt och ta eget ansvar. Inom MCK stödjer vi varandra då vi tror att vi är starkare tillsammans.

Nu expanderar vi
MCK Energiteknik AB utvecklar nu verksamheten för att bemöta ett efterfrågat behov.
Vi letar efter en automationsingenjör med inriktning mot kraft- och värmeteknik som kan förstärka
företaget.
Huvudsakliga ansvarsområden

Vi vill att du har följande kompetenser:

Som automationsingenjör på MCK är de huvudsakliga
ansvarsområdena:

•

Som person har du drivkraft och social kompetens,
är lyhörd, ansvarskännande och engagerad.

•

Har förmåga att ta egna initiativ och planera ditt eget
arbete.

•

Vana att presentera resultat med hög kvalité.

•

Trivs i en omväxlande och utåtriktad roll där samarbete
är av stor betydelse.

•

Att du är en trygg och prestigelös person, som trivs
att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter.

•

Samt att du är villig att resa, cirka 25 hotellnätter per år.

•

Att agera projektledare, delprojektledare eller teknisk
sakkunnig inom våra automationsprojekt.

•

Att vid idéstadium i projekt vara bollplank mot våra
uppdragsgivare.

Vi vill att du har följande utbildning och erfarenhet:
•

Praktisk erfarenhet styrsystem.

•

Meriterande med kompetens att utföra programmering.

•

Ingenjörsutbildning eller likvärdig utbildning.

•

Minst 2 års relevant arbetslivserfarenhet.

•

Meriterande är att ha erfarenhet som konsult.

Vi erbjuder:

•

Har B-körkort.

•

Ett stimulerande och utvecklande jobb där du har
möjlighet att vara med och påverka företagets framtid
såväl som din egen.

•

Att vara delaktig i utvecklande och intressanta projekt,
med fokus på att alltid hitta den bästa lösningen för
våra uppdragsgivare.

•

Att vara en del i ett utvecklande företag som alltid
försöker stå för nytänkande.

•

Ett fritt arbete med stort eget ansvar.

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Ansök: via www.mckenergiteknik.se
Mer information
Kontakta Martin Claesson
martin@mckenergiteknik.se
070-521 22 01

Skicka ansökan senast 30 november 2015, men vi
behandlar alla ansökningar löpande, därför ser vi gärna
att du skickar in din ansökan snarast.

