
 

 

Mässingsbranschen står inför en spännande utmaning och nu har du chansen att få jobba med att 
utveckla framtidens mässing och dess tillverkningsprocesser. Vi söker dig som vill förstärka vårt team i 
Ljung och bidra till en renare, säkrare och mer hållbar värld. Tjänsten är en tillsvidareanställning och 
arbetstid efter överenskommelse. 

 

Arbetsuppgifter för tjänsten 

• I rollen som materialvetare ansvarar du för 
materialtekniska frågor i produktion, 
produktutveckling kvalitetssäkring vid inköp av 
material och korrosionsfrågor. 

• Samverka med andra avdelningar, materialtekniska 
institut, leverantörer och säljorganisation. 

• Delta i materialrelaterade standardiseringsgrupper 
och nätverk. Ansvara för kontakt med externa 
leverantörer av instrument på materialanalys.  

• Medverka vid utredningar både vid interna och 
externa reklamationer, interna avvikelser vid 
metallsammansättning, analys i vårt smältverk och 
gjuteri. 

Vi söker dig som har  

• Högskoleexamen med inriktning materialteknik, 
gärna inom metallurgi. 

• Motsvarande arbetslivserfarenhet.  

• Erfarenhet av att arbeta med tekniska processer 
inom gjutning, bearbetning och 
värmebehandling. 

• Goda kunskaper i svenska och engelska.  

• Initiativförmåga, engagemang, flexibilitet och 
samarbetsförmåga.   

• Ett stort intresse för teknik, utveckling och 
innovation och har rätt attityd. 

 

 
Vad kan vi erbjuda dig?  
 

Vår vision som företag är ”Breakthrough Engineering for a better world”. För att uppnå detta behöver vi 

medarbetare som vill göra skillnad. Hos oss ser vi till att du får du vara med och själv forma din framtid. Vi är ett 

globalt företag som skapar hållbara hydroniska lösningar över hela världen. I vår anläggning i Ljung har vi gjort stora 

investeringar och kommer att fortsätta att satsa på att modernisera och bredda maskinparken. Med flera nya affärer 

ser vi en stark tillväxtresa framåt. För oss på IMI Hydronic Engineering är likabehandling en självklarhet. Frågor som 

mångfald, ledarskap och hållbarhet har ett stort fokus och vi arbetar aktivt för att vara en inkluderande och attraktiv 

arbetsgivare. För mer information kontakta Kvalitetschef Fredrik Johansson på 0513–54 342.  

Vi välkomnar även externa ansökningar. 

 

 

Ansökan 
Skicka ditt CV och personliga brev 

senast den 10 februari 2023 till  

Leena Fritz 

          leena.fritz@imi-hydronic.com 

 

Ingenjör med materialkunskaper 

 tare mentresse maper 
materialUnderhållstekniker 
fastighet 

About us 
IMI Hydronic Engineering is manufacturer of highly engineered components for heating & 
cooling systems leading the way when it comes to sustainable and energy efficiency from 
residential to commercial buildings, including some of the most famous buildings in the world. 
We are an international division of the IMI plc group, quoted in the London stock exchange, and 
have over 2,000 talented collaborators spread across the globe and operate in 30+ countries. 
For more information, please visit www.imi-hydronic.com 
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