Beräkningsingenjör
Beskrivning
Vi söker nu en beräkningsingenjör som vill vara med
och bidra till en växande verksamhet inom
fordonsindustrin där framtiden fordonskomponenter
står i fokus.

Kvalifikationer
• M.sc. inom Maskintekniskt eller motsvarande
• Minst 5 års erfarenhet inom beräkning
• God förmåga att planera och strukturera
• Flytande svenska och engelska

Arbetsbeskrivning
I din roll som ingenjör ska du bidra med ett nytänk och
dina kunskaper inom beräkning i en
tillverkningsindustri. Dina dagliga uppgifter kommer
att omfatta CAE-beräkningar, mekanisk hållfasthet
samt termiska beräkningar. Du kommer att ingå i ett
team som jobbar tvärfunktionellt med
produktionsutvecklingsavdelningen och jobbar för att
utveckla framtida högeffektiva fordonskomponenter.
Att presentera dina tolkningar av resultaten för
interna och externa kunder kommer utgöra en viktig
del av dit arbete. Enklare CAD uppgifter kan
förekomma under uppdraget.

Personliga färdigheter
Som person ser vi gärna att du är öppen för nya idéer
och tankar samt att inte är rädd för att ta dig an nya
utmaningar.
Vi vill att du i din roll som beräkningsingenjör uppskattar
varierande arbetsuppgifter som beräkning och
simulering.
Du behöver vara strukturerad och ansvarstagande, samt
både kunna jobba självständigt och i team.
Tidigare erfarenheter inom kompositmaterial är
meriterande. Öppen för pendling fem mil från
Trollhättan.

På TechROi Group erbjuder vi flexibla lösningar då vi har bred kompetens inom flera olika branscher och
yrkesområden. Vi levererar tjänster inom:
• Teknisk konsultation och konstruktion
• Utveckling och tillverkning av Prototyper
• IT-konsultation och kompetensutveckling
TechROi Group är ett växande företag med huvudkontor i Trollhättan som just nu expanderar sin
verksamhet i mellersta och södra Sverige. Tillsammans är vi ett starkt team, med fokus på helhetslösningar,
kvalitét och nöjda kunder.

Vi kommer att behandla alla ansökningar och genomföra intervjuer löpande. Tjänsterna kan komma
att tillsättas innan slutdatum.
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