LEAD ENGINEER
Vi söker just nu en erfaren ansvarig tekniker till en av våra kunder. Arbetet innebär att stötta kunden i alla automationsrelaterade frågor
enligt överenskommet avtal. Vi kan erbjuda kunden en bred flora av produkter inom elektronik, mekanik, controls och mjukvara
tillsammans med teknisk kompetens. Ditt uppdrag är att se till att kundens anläggning fungerar och proaktivt arbeta för att göra leveransen
ännu bättre. Du arbetar nära kundens support och underhållsorganisation samtidigt som du har din chef på TGW i nära dialog. Det är
viktigt för oss att du trivs med kundkontakt och problemlösning då du blir vårt ansikte utåt. Vi ser gärna att du är proaktiv och upprätthåller
samt utvecklar kundrelationerna på ett professionellt sätt.

MAIN RESPONSIBILITIES
Ansvarig för att leverera de avtalade KPI:erna och SLA:erna
Koordinera och proaktivt arbeta med förebyggande underhåll av hela den automatiska logistikanläggningen.
Att registrera och underhålla utförda och planerade åtgärder i Underhållssystemet
Självständigt och tillsammans med kunden jobba med ständiga förbättringar för att optimera anläggningens prestanda och tillgänglighet
Proaktivt föreslå förbättringar av installerade systems funktionalitet och layout
Följa TGWs regler för hälsa, miljö och säkerhet och proaktivt arbeta för dessa
Delta i regelbundna kundmöten
Delta i interna möten med TGW
Assistera och stödja programvaruinstallation och överlämningstestning av lösningar
Arbeta i nära samarbete med kund, leverantörer och kollegor el-, mek- och mjukvarusystem

ABOUT YOU
Kvalifikationer
• Utbildning inom el-/automation
• Felsökningsförmåga av elektriska kretsar
• Kunskap om relevanta system, ex AS-interface, Profibus, Profinet, Ethernet

Erfarenheter
• Elkunskaper samt kunna läsa elritningar
• Metodiskt tankesätt
• Erfarenhet av PLC och I/O-system.
• Erfarenhet och kunskap om teknik, konstruktion och driftsättning
• Tidigare erfarenhet av att arbeta i en operativ teknisk roll i en liknande
miljö
• Erfarenhet av att arbeta med lagerhanteringssystem är meriterande
• Möjlighet att arbeta under ett arbetsschema som varierar måndag till fredag mellan kl 07:00-23:00
• Utmärkt kommunikationsförmåga på både Engelska och Svenska och kundfokus
• Förmåga att arbeta i en tidskritisk miljö

WE OFFER

Your contact person
for this job opening:
Louis Borman
recruitment@tgw-group.com
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