
 
 

 

Mekanikkonstruktör/Chef mekkonstruktionsavdelning 

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. 

Vi har idag drygt 30 anställda som utgår från kontor i Järnforsen och i Halmstad. 

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

  

Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifterna anpassas efter den sökandes kvalifikationer. Eftersom avdelningen idag sorterar direkt 

under bolagets tekniska chef är vi vid rätt sökande också beredda att tillsätta en chef för avdelningen.  

Som mekanikkonstruktör kommer du att tillhöra vår konstruktionsavdelning med erfarna konstruktörer, men 

du jobbar självständigt med de arbetsuppgifter som tilldelats. Det handlar i stort sett uteslutande om tunga 

stålkonstruktioner. Du arbetar både med layout av de kompletta processanläggningar som vi producerar liksom 

med detaljerad maskinkonstruktion såsom exempelvis av bränslelagringsutrustning, transportörer för bränsle 

och aska och samt förbränningsutrustning. Arbetet utförs huvudsakligen med Solid Works.  

Du är i första hand stationerad på kontoret i Halmstad eller Järnforsen men resor i tjänst förekommer. 

 

Personliga egenskaper 
För att trivas i rollen tror vi att du som söker har ett brinnande tekniskt intresse. Du har gärna 
arbetslivserfarenhet inom mekanikkonstruktion men vi kan också tänka oss att du  precis avslutat dina studier.  

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Att du är en prestigelös person, har ett  flexibelt 
förhållningsätt och arbetar strukturerat värdesätts högt. Som person är du även noggrann i ditt arbete och 
serviceinriktad i din kontakt med kunder och kollegor. 
 

Krav för tjänsten: 

• Du har en hög- och/eller civilingenjörsutbildning inom mekanik/maskin alternativt erfarenhet som bedöms 

som likvärdig. 

• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. 

• Erfarenhet av att arbeta i olika CAD miljöer företrädesvis Solid Works och Autocad. 

• Manuellt B-körkort. 

 

Tilltänkt start enligt överenskommelse.  

 

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

Urval sker löpande, så ansök redan nu.  
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