Senior El- och automationsingenjör
Vill du vara del av innovation och arbeta med grön energi? Läs då vidare. Cortus Energy driftsätter just
nu sin första kommersiella anläggning i Höganäs. Anläggningen kommer att följas av flera både inom
och utanför Sverige. Cortus Energy söker nu en erfaren El- och automationsingenjör, som ska vara med
och leda arbetet med att utveckla automatiseringen av processen och jobba nära tillsammans med
processteamet samt kunna bidra till att optimera framtida anläggningar världen över.
Tjänstens innehåll:
Vi söker dig som vill kombinera din erfarenhet inom el och automation med Cortus Energys
miljövänliga energilösning. Cortus Energy har utvecklat den patenterade Woodroll®-teknologin, där
ren energigas produceras genom förgasning av biomassa. Nu finns behovet av en kunnig el och
automationsingenjör som i nära samarbete med processteamet utifrån anläggningen i Höganäs
optimerar automatiseringen av förgasningsprocessen genom förbättringsarbete utifrån analysdata.
Det innefattar att ta fram effektiva lösningar för styrning, säkerhet och processövervakning. Det i sin
tur möjliggör en effektiv validering av testning, tillgänglighet, kapacitet och kvalitet i processen. Du
kommer att vara en del av projekteringsteamet som är baserad i Kista och arbetar med att färdigställa
anläggningen i Höganäs och utvecklar och levererar nya projekt. Det är meriterande om du har
erfarenhet av:
-

styrsystem, HMI och DCS-system från ABB och Siemens
erfarenhet av både process- och maskinsäkerhet
automationslösningar, instrumentering och reglering för processanläggningar

Ort: Kista, resor till anläggningar och leverantörer ingår i tjänsten.
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2019-03-31
Kontaktperson: Josefin van der Meer, josefin@cortus.se

Organisations-/företagsbeskrivning:
Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva förnybara energigaslösningar för kraft-, processindustri- och
transportapplikationer baserade på den patenterade WoodRoll®-tekniken. WoodRoll® är en unik och
banbrytande teknik för grön energi baserad på förgasning av biomassa.
Cortus Energy har idag 27 anställda, och finns på tre ställen i Sverige - huvudkontor i Kista,
pilotanläggning i Köping och första kommersiella anläggning i Höganäs. Cortus är ett nytänkande
företag med en platt och stödjande kultur där varje anställd får ta mycket ansvar.
Cortus Energy AB har sedan starten 2006 vunnit flertalet priser för Woodroll® och företaget har som
mål att bli en ledande leverantör av ren energi. Projektportföljen omfattar projekt i Sverige, i övriga EU
och i Nordamerika och Japan.
För mera information: www.cortusenergy.com

