Mot nya djärva mål!
Allt fler ledande internationella motortillverkare visar nu intresse för vår nya familj motorstyrsystem,
DriveCOM, som introducerades på marknaden 2015.
Kundernas ständigt högre krav på ökad prestanda, effektivitet och lägre emmissioner innebär att vi
nu tar nästa steg med fler versioner och förfinar tekniken.

Välkommen till HOERBIGER Control Systems i Åmål

Utvecklingsingenjörer
Vi söker elektroingenjörer eller motsvarande, med en master- eller kandidatexamen, som är
intresserade av att jobba med inbyggda system. Vi ser gärna att du har intresse eller kompetens
kring förbränningsmotorer.
Erfarenhet av systemering och hårdvarunära programvarukonstruktion samt av DSP, VHDL och realtidsoperativsystem är meriterande. I våra projektteam kommer du att ha ansvar inom specifikation,
design, test och verifiering av programvara.

Projektledare
Vi söker dig med en teknisk högskoleutbildning i botten och goda kunskaper om utveckling av
elektronik och programvara. Du är drivande och har erfarenhet av att leda projekt inom teknikutveckling med personalledning, planering, exekvering och uppföljning. Du trivs med att dagligen
koordinera, kommunicera och arbeta med internationella kunder.

Engineering Leader
Vi söker dig som kan se individens potential och fungera som mentor åt dina ingenjörer. Du brinner
för personalfrågor och sätter människan i centrum. Med fokus på utveckling av kompetens, metoder
och verktyg bygger du ett starkt och motiverat team. Vi vill att du har teknisk kompetens inom
elektronik och god förståelse för de utmaningar som ditt team har. Du har övergripande ansvar för
arbetsmetoder och spridande av ”best practices”.
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.
För mer information kontakta Anders Göras, tfn 0532-621 20, anders.goeras@hoerbiger.com
eller Henric Söderberg, tfn 0532-621 51, henric.soederberg@hoerbiger.com
Vi ser fram emot ditt CV tillsammans med ett personligt brev senast
2017-07-15 till ann-christine.isborn@hoerbiger.com, 0532-621 16.
Inom affärsområdet Engine ansvarar vi för utvecklingen av elektroniksystem för styrning och
kontroll av stora industriella förbränningsmotorer. Vi är 25 anställda. Försäljningen 2016 uppgick
till 35 milj kr .
Vi ingår i HOERBIGER-koncernen som är teknikledande inom bl a kompressorteknik med totalt cirka
7 000 anställda i mer än femtio länder.

