Elektronikkonsult är ett tjänsteföretag som på projektbasis hjälper kunder med konstruktion av
elektronikprodukter. Företaget grundades 1978 och har idag 19 medarbetare. Vårt arbetsområde är utveckling
av strömförsörjning, kraftelektronik, motorstyrning, analog elektronik och mönsterkortslayout. Vi skiljer oss
från andra konsultbolag genom att i huvudsak arbeta i egna lokaler och med egen utrustning. Normalt hyr vi
inte ut medarbetare även om visst arbete görs ute hos kund. Elektronikkonsult ses därför mera som en
underleverantör som löser en uppgift snarare än ett traditionellt konsultbolag som tillhandahåller personal.

Till vårt kontor i Danderyd söker vi nu en kundinriktad

Kraft- och analogkonstruktör
som vill utvecklas i ett vinnande företag

Har du ett brinnande intresse för analog- och kraftelektronik? Gillar du att skapa goda kundrelationer? Har
du instrumentvana och tycker det är roligt att jobba i labbet? Då kan du bli kollega med några av Sveriges
främsta specialister inom kraftelektronik.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats med unik bredd och kompetens där du får möjlighet att arbeta med
ett flertal framgångsrika företag. Att arbeta på Elektronikkonsult präglas av roliga och stimulerande projekt,
gott kamratskap och fokus på kunden.
Vårt arbetsområde är utveckling av kraft- och analog elektronik. Typiska uppdrag är AC/DC och DC/DC
(både fristående och på del av kundens kretskort), motorstyrningar el.l. Som konstruktör arbetar man med
hela utvecklingskedjan innefattande såväl specificering, konstruktion, verifiering som förvaltning av våra
kunders produkter.
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för analog elektronikkonstruktion och switchad kraft.
Du är troligen högskole- eller civilingenjör med ett par års konstruktionserfarenhet. Att du har
instrumentvana och tycker det är roligt att arbeta i labbet ser vi som en självklarhet. Du är van att
dokumentera vad du gör, inte bara på svenska men också på engelska. Som person är du öppen och positiv
och van att ta egna initiativ för att nå önskat resultat. Vi lägger stor vikt vid kommunikativ förmåga.
För ytterligare information ring Veronica Warneskog eller Peter Ternebring på Confidera Urval,
tfn 08-124 424 84.
Din ansökan skickar du snarast, märkt "Elektronikkonsult-Konstruktör", till: rekrytering@confideraurval.se
Confidera Urval
Floragatan 13
114 31 Stockholm

