
Vallviks Bruk AB ingår i Rottneroskoncernen. 
Rottneros AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har en omsättning på 1,7 miljarder kronor och 280 anställda. 
Rottneroskoncernen är en ledande, fristående och flexibel producent av kundanpassad högkvalitativ avsalumassa. 
Rottneros ledstjärna är ett tydligt ansvarstagande och engagemang.  

Vallviks Bruk AB söker en Systemingenjör 
till Automationsavdelningen 

Vallviks Bruk AB är ett av de två massabruken i Rottneros koncernen. 
Rottneros AB är ett av världens ledande specialistföretag inom utveckling och 
produktion av massa. Vi förser våra kunder med massatyper som stärker deras 
marknadsposition och lönsamhet. I Vallviks Bruk tillverkas högkvalitativ 
helblekt och oblekt kemisk massa. 

Vi söker nu en systemingenjör för Vallviks Bruks el- och automationssystem. 
I rollen erbjuds du ett varierande arbete med alltifrån daglig tillsyn av utrustningen till 
komplexa felsökningar, teknikutveckling och utredningar. 

Tjänsten 
Vi söker dig som letar en utvecklande arbetsroll där du är en nyckelperson i det vardagliga 
arbetet både i felsökningar och utförande av projekt i företaget el- och automationssystem. 
I rollen som systemingenjör arbetar du tätt ihop med verksamheten, där uppgifter som 
utveckling, förvaltning och samordning av ditt ansvarsområde ingår.  
Som person är du fokuserad, analytisk, kan prioritera samt genomföra lösningar, du tycker 
om att jobba resultatorienterad och kan omsätta teori i praktik.  
För vår verksamhet är det viktigt att du har förmågan att skapa goda relationer både inom 
och utom verksamheten.  

Till uppgifterna hör att: 

- Ansvara och upprätthålla dokumentation och säkerhetskopiering inom ditt 
ansvarsområde 

- Konstruera, programmera och underhålla fabrikens processtyrsystem 
- Ansvara för överordnade styrningar i processtyrsystem. 
- Medverkar som användar-, utvecklings-, och utbildningsstöd inom området. 

Ett individuellt ansvar kombinerat med en god samarbetsförmåga är en förutsättning för att 
lyckas. 

Kvalifikationer 

- Högskoleingenjör relevant inriktning till exempel automations-, data- elektroingenjör, 
och/eller gedigen erfarenhet inom el, styr- och reglerteknik samt industriell 
automation. 

- Goda kunskaper inom processoptimering, överordnade styrningar. 
- DCS/PLC -programmering av processtyrsystem. 

Meriterande 

- Windows Server 2012/2016 
- VMware virtualiseringslösningar (server och klientlösningar). 
- Fördjupande kunskaper inom ABB 800xA plattformen 
- Goda programmeringskunskaper inom AC450 och AC800M  
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Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och att du speglar vår värdegrund; Respekt, 
Professionalism och Engagemang. 

Varaktighet: 
Tillsvidareanställning  
Heltid 

Övrigt: 
Dagtid med beredskapstjänst 

Kontakt
För frågor om tjänsten: 
Hanna Virsand HR Business Partner  tele 0270 621 26 
Tord Andersson Chef Automation tele 0270 621 45 
Mika Palmu Unionen tele 0270 621 35 

Ansökning
Vi vill ha din skriftliga ansökan senast 2018-09-23 till rekrytering@rottneros.com  
märk ansökningen med ”Systemingenjör Automationsavdelningen” 
Rekryteringen sker löpande så platsen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.  
Vallviks Bruk AB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med 
annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. 


