Scienta Sensor Systems, ett högteknologiskt företag verksam på den globala
marknaden. Ledande inom sin nisch. Säljer, utvecklar, tillverkar, installerar och
servar hyperkänsliga system för detektion av fissionshändelser såsom
kärnvapenprovsprängningar och kärnkraftverk med driftstörningar. Ett stort antal
system finns idag installerade i övervakningsstationer och nätverk runt om i
världen. På senare tid har företaget fokuserat på att bredda produktportfölj och
kundbas. Scienta Sensor Systems finns i Uppsala och har en omsättning på 47
MSEK. Vi är del i Scienta Scientific Group som omsätter ca 50 MEUR och med 194 anställda total, varav 64 i
gemensam lokal i Uppsala.

Vi expanderar och söker dig, resbara ingenjör, som vill ha världen som arbetspla ts!

Systemingenjör som vill
göra världen lite säkrare
Vi söker dig som vill arbeta med installation, uppgraderingar och service av avancerade
gashanterings- och detektionssystem till våra kunder världen över. Systemen används för att övervaka
provstoppsavtalet gällande otillåtna kärnvapensprängningar. Du kommer även att arbeta med
sluttester av våra system som innehåller både hårdvara och mjukvara. Dessutom arbetar du med
dokumentation och kvalitetsförbättringar samt kundsupport via email och telefon när du är på
hemmaplan. Din arbetsplats är på vårt huvudkontor i Uppsala, där du ingår i ett väl sammansvetsat
team.

Du själv är civil- eller högskoleingenjör eller motsvarande med minst ett par års relevant
arbetslivserfarenhet. Ett brinnande teknikintresse är en förutsättning liksom stort kundfokus.
Erfarenhet från arbete med avancerad teknisk support är meriterande men dina personliga
egenskaper är minst lika viktiga. Som person är du självgående, ansvarstagande och
kvalitetsmedveten. Du är analytisk, driftig, praktiskt lagd och tycker om att ta egna initiativ.
Dessutom är du en god kommunikatör och lagspelare. Du uttrycker dig obehindrat på engelska samt
trivs med att resa i jobbet och har en social situation som tillåter 100-120 resdagar per år.

För ytterligare information kan du ringa vår Peter Ternebring på Confidera Urval, tfn 070 – 639 88 89.
Du hittar även mer information på www.sensorsystems.se
Din ansökan skickar du, märkt ”Scienta Sensor Systems – Systemingenjör”, till:

rekrytering@confideraurval.se

