
 
 

 

Rörkonstruktör 

Sedan 1984 har Jernforsen levererat biobränsleeldade anläggningar till mer än 1000 nöjda kunder världen över. 

Idag är vi stolta över att vara i spetsen för teknisk utveckling och produktion av biobränsleanläggningar. Vår 

organisation drivs av ett stort engagemang och ambitionen om att alltid leverera produkter och support i 

toppklass. Våra kunder är främst sågverk och andra träbearbetande industrier, pappers- och cellulosaindustrin 

samt kommuner och energiverk. 

För att på ett ännu bättre sätt ha alla kompetenser inom företaget för att bygga ett komplett projekt inom vår 

bransch söker nu Jernforsen Energy en rörkonstruktör för att stärka upp vårt engineering team! 

 

Arbetsuppgifter 

Som rörkonstruktör kommer du arbeta i projektform med mekanisk design/dimensionering av rörsystem och 

rörupphängningar till Jernforsen Energys projekt. Du kommer tillhöra en engineeringavdelning om ca tolv 

personer men jobbar självständigt med den mekaniska dimensioneringen av rörsystemen. Har du övriga, sedan 

tidigare erhållna kompetenser och erfarenheter inom till exempel processdesign, mekanisk konstruktion eller 

kalkylering finns möjlighet att implementera dessa i din tjänst. Även tidigare erfarenhet från installationsarbete 

på site kan nyttiggöras inom ramen för denna befattning. 

Du är i första hand stationerad på kontoret i Halmstad men resor i tjänst kan förekomma. 

 

Personliga egenskaper 

För att trivas i rollen tror vi att du som söker har ett brinnande tekniskt intr esse. Du har minst några års 

arbetslivserfarenhet inom rörkonstruktion och vi anställer även gärna en senior resurs till denna tjänst. Har du 

tidigare erfarenhet från energi- och/eller processindustrin är det meriterande. Vi tror vidare att du är en 

prestigelös person med ett flexibelt förhållningssätt. Du arbetar strukturerat och har en god 

prioriteringsförmåga över vad som är viktigast för stunden. 

 

Krav för tjänsten: 

• Har en hög- och/eller civilingenjörsutbildning inom mekanik/maskin alternativt en mer riktad utbildning mot 

rörkonstruktion. 

• Tidigare arbetslivserfarenhet inom rörkonstruktion. 

• Kunskap om de direktiv och standarder som gäller för branschen  

• Goda kunskaper i engelska och svenska 

• Vana att arbeta i olika CAD miljöer som Autocad och 3D cad som Solidworks 

• Goda kunskaper inom beräkningsprogram som exempelvis Caepipe eller Rohr2, Autopipe, Ceasar.  

• Manuellt B-körkort 

 

Tilltänkt start enligt överenskommelse 

Skicka din ansökan med CV och referenser till: marie.brask@jernforsen.com  
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