Mitsubishi Electric söker Systemdesigner - Konstruktör
kyla/värme/ventilation till vår fastighetsavdelning MelPro
Gillar du att skapa systemlösningar, rita och beskriva lösningar i text samt att ta fram kompletta lösningar inom
ventilation, kyla och värme till kunder? Mitsubishi Electric söker nu en Systemdesigner till vår
fastighetsavdelning MelPro. Melpro hjälper konsulter, fastighetsbolag och återförsäljare med att skapa smarta
lösningar ur energi- och komfortsynpunkt med våra kommersiella system för värme och kyla.

Om tjänsten:
Som Systemdesigner ingår du i Mitsubishi Electrics MelPro Fastighetsavdelning som fokuserar på att göra våra
systemprodukter tillgängliga för den svenska marknaden. Våra produktområden är kylmaskiner (både direktaoch indirekta system) och värmepumpar (luft/luft, luft/vatten och vätska/vatten) för miljökomfort i fastigheter.
Försäljningen bygger på ett starkt relationsbyggande, tekniskt väl genomtänkta lösningar och långa säljcykler.
Du kommer att bistå våra säljare och kunder med ritningar, systemförslag till fastigheter, tekniska dokument,
standardförslag, riktlinjer, offerter och mycket mer. Du arbetar i CAD-miljö med våra klimatsystem och
lösningar inom kyla, värme och ventilation.

Vi söker dig som










Är i början av din karriär, alternativt har jobbat några år som konstruktör.
Har en ingenjörsutbildning eller likvärdiga kunskaper inom HVAC energi och vara en van användare av
CAD.
Har god systemförståelse inom HVAC och har lätt att se samband.
Har lätt att arbeta med olika dataprogram och att lära dig nya rutiner.
Har god förmåga att beskriva tekniska funktioner på ett lättförståeligt sätt i skrift.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Arbetar strukturerat och målmedvetet.
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska som är vårt koncernspråk.
Har kunskap inom fastighetssystem och gärna spetskompetens inom kyla, värme, ventilation eller styr.

Som person är du flexibel och har lätt för att se lösningar på situationer som uppstår. Vidare tror vi att du är
initiativtagande, strukturerad, noggrann och van vid att jobba mot deadlines. För att trivas i rollen är du social
och gillar mänskliga möten, både interna och externa.

Ansökan och kontaktperson:
Anmäl ditt intresse för tjänsten snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Om du har frågor kring
tjänsten är du välkommen att kontakta Andreas Palm, MelPro Manager på andreas.palm@se.mee.com. För
mer information om oss, besök gärna vår hemsida www.mitsubishi-aircon.se.
Tjänsten är en tillsvidareanställning (inkl. provanställning) på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Placering på vårt huvudkontor i Sollentuna. Skicka ditt CV och personliga brev till hr@se.mee.com. Märk
ansökan med ”Systemdesigner”.
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Om Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric är en global ledare inom forskning och tillverkning av elektriska produkter som
används inom kommunikation, hemelektronik, industriteknik, energi och transport.
Mitsubishi Electric Sverige tillhör Mitsubishi Electric B.V. och ansvarar för försäljning och support av
egna klimatprodukter, såsom värmepumpar och luftkonditionering, i Sverige, Finland, Danmark och
de baltiska länderna. Huvudkontoret ligger i Stockholm med säljkontor i Göteborg och Lund. I Norden
har företaget varit verksamt i mer än 30 år och har över 60 personer anställda.

Genom att skicka in din ansökan samtycker du att dina uppgifter registreras och behandlas i rekryteringssyfte
enligt vår policy för hantering av personuppgifter. Via länken kan du hitta fullständig information om hur vi
behandlar dina personuppgifter Hantering av personuppgifter
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