AcobiaFLUX

är en totalleverantör av Industriell IT & Automation. Vi är verksamma inom
affärsområdena Industri, Infrastruktur och Fastighet. Vi utvecklar innovativa och långsiktiga lösningar
och produkter för automatisk styrning, övervakning och planering av processer. De är både anpassade
för dagens uppgifter och redo för morgondagens krav. Det vinner både vi och våra kunder på.
I en verklighet som blir allt mer komplex ger vi våra kunder kontroll. Varje moment i en verksamhet
påverkar andra och i dagens snabba produktionstempo är behovet av kontroll och styrning av
processer större än någonsin. Detta är precis vad vi erbjuder våra uppdragsgivare. Vi arbetar med ett
flertal branscher såsom Livsmedel, Läkemedel, Verkstad, Petrokemi, Trafik, Maskin, Fastighet m.fl.
Acobia Flux har idag ca 60 anställda och omsätter ca 110 M SEK per år.
För mer information om företaget, besök gärna vår hemsida på www.acobiaflux.se

Systemutvecklare Automation
Med placering i Stockholm
Nu söker vi en självgående Systemutvecklare inom automation där du framförallt kommer att ha
ansvar för design av tekniska lösningar i samarbete med sakkunniga hos våra kunder. I rollen har du
ett nära samarbete med projektledaren och ansvarar för utvecklingen i projektgruppen ner på
aktivitetsnivå. Du kommer arbeta med att programmera fastighetstekniska PLC-system samt utveckla
olika HMI och SCADA-system. Hos AcobiaFLUX kommer du att arbeta med allt från mindre
eftermarknadsprojekt till riktigt stora projekt och prestigefulla kunder. Du kommer att jobba nära
kunden vilket kräver lyhördhet och där kundens önskemål och intressen sätts främst. Du hjälper
kunden att hitta förbättringar och ser till att ansvara för merförsäljning vid behov. Resor kan
förekomma men tjänstens placering och merparten av arbetet är i Stockholmsregionen.

Kvalifikationer och förväntningar
Vi söker nu dig som har erfarenhet inom PLC-programmering och SCADA-system, har du dessutom
erfarenhet från fastighetstekniksa lösningar är det en stor merit. Affärsinriktad med entreprenörskap
och god förmåga att se lösningar för kund värderar vi högt. Det är ett extra plus om du har viss
kunskap inom datorer och nätverksteknik. Strukturerad, noggrann och van att hålla deadlines samt har
en god känsla för kvalitet. Är du ödmjuk, prestigelös med en god analytisk förmåga och som gillar att

jobba i Team så kommer du att passa bra som medarbetare på AcobiaFlux. Goda svenska och engelska
kunskaper, i tal och skrift.

AcobiaFLUX är ett kunskapsföretag där du som medarbetare sätts i centrum. För rätt person erbjuds
goda utvecklingsmöjligheter inom företaget. Är du redo att ta nästa steg i karriären och bli en del av
denna välrenommerade växande organisation?
I denna rekrytering samarbetar vi med EAST Rekrytering AB, tycker du att detta låter intressant så är
du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Patrik Höök på 070-303 30 40 eller via e-post
patrik@eastrekrytering.se Vi önskar tillsätta tjänsten så snart som möjligt och arbetar därför med
löpande intervjuer.

