
Komab söker kreativa el- och automationsingenjörer 
som brinner för innovation och ny teknik
Vi växer och har nu flera spännande uppdrag för dig med intresse av teknik och innovativa lösningar. 
Våra kunder finns inom Skellefteås tillverkande industrier men även inom svensk och internationell 
gruv-, stål- och träindustri. Tillsammans med ett sammansvetsat team av ingenjörer och 
konstruktörer kommer du jobba mot ett gemensamt mål - att lösa framtidens teknikutmaningar.

Om tjänsten
Som el- och automationsingenjör på Komab får 
du chansen att driva projekt och utveckla tekniska 
lösningar från ax till limpa. Du kommer arbeta med 
konstruktions- och automationslösningar inom 
projektets alla faser. Du får chansen att utveckla helt 
nya lösningar samt vid behov förbättra och uppgradera 
befintlig utrustning och applikation. 

Arbetet är uppdragsstyrt och ger stort utrymme för 
variation både vad gäller tekniska utmaningar men 
även för dig som person. Vi tror att man fungerar och 
presterar som bäst när tillvaron är i balans. Möjligheter 
till hybridarbete på kontor och distans finns men 
varierar från uppdrag till uppdrag. Resor kan förekomma 
i tjänsten både inom Sverige och utomlands.

Vem är du?
Vi söker dig som är kreativ och nyfiken. Erfaren eller 
nyexaminerad. Tjej eller kille. Kanske har du förvärvat 
färdigheter under arbetslivet som du vill ta till en ny 
nivå? Som person är du kommunikativ, har goda sociala 
färdigheter och förstår vad som skapar värde för våra 
kunder och för oss. Stor vikt läggs vid dina personliga 
egenskaper.

Vi tror att du har erfarenhet av arbete inom industrin, 
men det är inte ett krav. Vi ser även erfarenheter inom 
verktyg som Engineering Base, Siemens, B&R system, 
ABB och HMI som meriterande.

Vi strävar efter att öka vår mångfald och ser din 
potential som vårt viktigaste mätetal i rekryteringar. 
Vi tror på att utveckla dig för att möta såväl dina som 
våra kunders önskemål och behov. Är du nyexaminerad, 
tveka inte att ta kontakt med oss för en dialog om 
möjligheter. 

Vilka är vi?
Komab Industriteknik är ett projektinriktat teknik- 
och konsultföretag inom Högkammen-gruppen. 
Vi tar oss an allt från punktinsatser till kompletta 
anläggningsleveranser från idé till marknadsföring och 
leverans med egna eller samarbetande resurser. Många 
av våra kunder finns i Skellefteåregionen, men vi jobbar 
även med internationella aktörer inom gruv-, stål- och 
träindustrin för att lösa framtidens teknikutmaningar.

För för frågor om tjänsten eller företaget, kontakta oss. 
Bifoga ditt CV och personliga brev.

Pontus Granberg, VD
070-526 72 70
pontus.granberg@komab.nu
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