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Solvina behöver fler erfarna konsulter inom processreglering med intresse för försäljning. 

 

Arbetsuppgifter: 

I rollen som Process Control Engineer kommer du vara en i teamet som servar våra kunder med tjänster inom process-

reglering. Arbetsuppgifterna anpassas efter dig men kan omfatta allt från kravspecificering, reglerdesign, modellering och 

simulering, analyser, provdrift, utbildning och teknisk projektledning. I ditt uppdrag ingår också att ta ansvar för försäljning 

hos ett antal kunder. Vårt Dynamics & Control-team leds av Magnus Lenasson och utgörs av ett gott gäng av både nya och 

erfarna konsulter med kompletterande kompetenser och erfarenheter inom processteknik, reglerteknik och elkraftteknik. 

Beroende på kundens behov och våra konsulters förutsättningar sätter vi samman lämpliga utförarkonstellationer för våra 

uppdrag. Resor ingår i tjänsten. 

 

Formell kompetens: 

• Minst tre års relevant industriell erfarenhet av arbete med reglering av industriella processer inom t ex processindustri 

eller energiproduktion 

• Civilingenjör/Master of science 

 

Din bakgrund: 

För att passa i rollen som Process Control Engineer ska du har har en passion för att förstå och verka för fungerande 

helheter, dvs att få en anläggning som helhet att fungera på bästa möjliga sätt. Oavsett utbildningbakgrund tror vi att ditt 

stora intresse är anläggningsdynamik. Nyfikenhet, lyhördhet, flexibilitet och envishet är egenskaper som är väsentliga för att 

ta sig an och driva våra uppdrag i mål. Vi verkar i en bransch med mycket kundkontakter, både i försäljningssammanhang 

och under pågående uppdrag, och därför är det viktigt att du trivs med detta och den roll som rådgivare och försäljare vilken 

alla Solvinaiter innehar. Det är meriterande om du har ett eget upparbetat kontaktnät i branschen. 

 

Solvina erbjuder: 

Ett spännande arbete i ett företag med spetskompetens inom områdena elkraft, reglerteknik samt engineering management. 

Våra kunder är både nationella och internationella och utgörs primärt av industriella energi- och kraftproducenter. Vi erbjuder 

vinstdelning, goda möjligheter till personlig utveckling och frihet under ansvar. Tjänsten är placerad i Göteborg. 

 

Välkommen med din ansökan! 

Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta Magnus Lenasson, 031-7096315, eller Emelie Gaveberg, 031-7096306. Skicka 

din ansökan till work@solvina.com och ange ”2019-06 Process Control” i ämnesraden. Skicka gärna in din ansökan 

omgående då urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2019-05-15.  


