Kreativ mekanikkonstruktör
för unik vattenreningsteknologi
Miljöproblem orsakade av mänskligheten håller snabbt på att bli den största humanitära utmaningen
i världen, där föroreningar kostar fler människoliv än krig och våld tillsammans. Som exempel
släpps idag 80% av det globala avloppsvattnet obehandlat ut i världens hav och vattendrag,
vilket orsakar stora problem för både människor och djur.
SurfCleaner är ett CleanTech-bolag som har utvecklat en revolutionerande, automatiserad
lösning för 100% borttagning och separering av olika typer av föroreningar på vattenytan,
till exempel olja, plast, slam och skräp. Användning av SurfCleaner innebär att miljöpåverkan
kan minskas avsevärt i en mängd industriella processer.
Vi är idag ett team på sex personer med gedigen samlad erfarenhet av att driva och utveckla
innovativa teknikbolag i tillväxt. Vi har också en legoleverantör som ansvarar för hela logistikkedjan och även bidrar med produktutveckling. Bolaget är välfinansierat och produkterna möter
stort intresse på marknaden. Vi har flertalet existerande och nya kunder på väg inom oljeutsläpp
och tillämpningar för reningsverk. Vi står också inför en spännande utveckling av produkter
för sanering av marin plast och alger.

Vi behöver nu stärka vårt team med en kreativ mekanikkonstruktör
Din roll blir att arbeta med framtagning av nya produkter och vidareutveckling av befintliga
produkter. Du gillar att konstruera i CAD och att bygga och testa prototyper. Du kommer att
jobba i projekt i nära samarbete med övriga utvecklare, projektledare och vår logistikpartner
samt i kundprojekt.
I arbetsuppgifterna ingår
• Konstruktion av nya produkter och modifiering av befintliga produkter
• CAD-konstruktion med SolidWorks
• Kontakt med komponentleverantörer
• Kontakt med prototypbyggare och tillverkare
• Testning
Du behöver ha tidigare erfarenhet av mekanikkonstruktion med SolidWorks och vi tror att du är
ordningsam till din läggning och gillar att ha kul.
Vill du vara med på en resa där vi tillsammans arbetar för en hållbar framtid?
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