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Vi söker automationsingenjör  
Vi är inne i ett expansivt skede och behöver tillgodose den stora efterfrågan på konsulter främst 

inom energi- och processbranschen med inriktning mot automation. Därför söker vi just dig som 

har mångårig erfarenhet av att arbeta som automationsingenjör med projektering inom industrin.  

 

Om tjänsten 

Som konsult hos Mericon Engineering AB får du möjlighet att delta i varierande uppdrag och 
arbeta med den senaste tekniken. Du kommer att jobba med kunder inom process-, energi-, 
petrokemi- eller papper- och massaindustri med fokus på att hitta innovativa helhetslösningar.  

Vi utför uppdrag i nära samarbete med våra kunder. Det innebär att du som konsult har ett ansvar 
att utföra detaljkonstruktion för disciplinen automation eller delta i projekten som disciplinledare i 
projektuppdragen.  

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat: 

• Förstudier 
• Förprojekt 
• Projektgenomförande 

• Disciplinledning 
• Detaljkonstruktion av automationssystem 
• Framtagning av funktionsbeskrivningar utifrån processbeskrivningar 

• Framtagning av teknisk beskrivning för förfrågningsunderlag 
• Konfigurering och programmering av styrsystem, dcs, plc och hmi 
• Nätverkskonstruktion och konfigurering av olika styrsystemsfabrikat, databaser eller 

överordnade scada-system 
• Genomförande och deltagande i tester (fat och sat)  

• Driftsättning och utbildning 

Du kommer även att jobba med planering, budgetuppföljning och löpande kundkontakt.  

Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska både vad gäller tal och skrift. 

Körkort är ett krav då resor och kundbesök är en naturlig del i tjänsten. 

Vem du är 

Som person är du kommunikativ, driven och har en god samarbetsförmåga. Du trivs bra i sociala 

sammanhang och brinner för teamwork och att tillsammans nå fantastiska resultat. Du har 

arbetat med projekt och uppdrag i de branscher vi verkar inom; process-, energi-, petrokemi- eller 

pappers- och massaindustri. Att ständigt utvecklas för att hitta de bästa lösningarna för kunden 

är något du drivs av. 

Vi vill att du: 

• har en eftergymnasial utbildning inom relevant teknikområde eller likvärdig erfarenhet 

samt har jobbat minst tre år inom automationskonstruktion. 



 
• har erfarenhet av någon av dessa system: SCADA-system Citect, iFIX eller DCS- och 

styrsystem av fabrikat Siemens S7, PCS7, WinCC, ABB AC450, 800xA, Emerson DeltaV, 

Mitsubishi etc.  

• behärskar projektering i Auto CAD och BrisCad, men även kan hantera andra verktyg 

som kan förekomma.  

• gärna tar en ledande roll i arbetsgruppen och stöttar kollegor. Internt lärande är 

viktigt för allas utveckling. 

• brinner för tekniska lösningar och vill ständigt utvecklas inom din disciplin.  

Det är meriterande om du har: 

• erfarenhet av konstruktionsdatabaser som INSYE, Comos eller liknande. 

• längre erfarenhet av och är van vid att ta ett större ansvar över planering, budget, 

kundkontakter. 

• erfarenhet från processindustri.  

• utbildning i projektmetodik. 

• projektledarutbildning. 

• har relevant elsäkerhetsutbildning exempelvis ESA eller liknande. 

• praktisk erfarenhet som elinstallatör inom entreprenadbranschen eller underhåll inom 

processindustri  

Det här är vi 

Mericon Engineering AB är ett teknikkonsultbolag med säte i Norrköping som startades hösten 

2021. Bolaget är ett systerbolag till Mericon Sverige AB med huvudkontor på Hammarö strax 

utanför Karlstad. Vi är cirka 35 teknikkonsulter som är placerade på våra kontor i Norrköping, 

Linköping, Stockholm samt Stenungsund. 

Mericon Engineering levererar ingenjörs- och konsulttjänster för kunder inom energibranschen 

och processindustrin, främst på våra lokala hemmamarknader. Vi erbjuder strategisk rådgivning 

och ingenjörstjänster med marknadens bästa kompetens.  

Vi är en del av den nya generationen teknikkonsulter som fokuserar på kundernas lönsamma 

helhetskoncept. Våra medarbetare utmanar det invanda, inspirerar till nya idéer och designar med 

full energi innovativa lösningar som framtidssäkrar en hållbar utveckling och lönsamma resultat.  

När kunderna söker en långsiktig partner med lokal närvaro och marknadens bästa tekniska 

kompetens så är vi det självklara valet. Våra kunder är trygga med att de alltid får en professionell 

leverans av oss. Vår drivkraft är också att tillsammans med våra kunder utvecklas med förståelse 

för den ständiga förändringen i våra kunders affärsmiljö och i vårt samhälle.  

Kontaktuppgifter 
För mer information om tjänsten kontakta Mats Adell, VD Mericon Engineering AB 
Telefonnummer: 070-956 73 00 

Skicka din ansökan till ansokan.engineering@mericon.se 
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