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Enertech AB tillverkar värmeprodukter under varumärkena Osby Parca, Bentone, Turboflame  

och CTC. Vi är en av de ledande leverantörerna av värmesystem i Europa. Enertech 
AB ingår i Nibe Industrier sedan 2017. 

I Osby är vi totalt ca 35 anställda och tillverkar, utvecklar och säljer pannor till större fastigheter 
och fjärrvärmecentraler bl. a. 

  

Till vår verksamhet på Osby Parca i Osby söker vi: 

Automationsingenjör 

Din huvudarbetsuppgift blir konstruktion av styrskåp och styrsystem till pannor 
och förbränningsutrustning avsedda för biobränslen (träflis, pellets och briketter) 
men även till traditionella pannor för olja, gas samt elpannor. 

 
Du tar självständigt eller i grupp fram styr-och reglersystem, PLC-programmering 

samt underhåller och utvecklar befintliga produkter. Du ansvarar för design       och 
framtagande av ritningsmaterial till produktion och inköp. 

 
Arbetsuppgifterna inkluderar även framtagning av funktionsbeskrivningar samt 

medverkan vid kallprovning och idrifttagning. Du blir en aktiv och viktig del av det 
tekniska teamet och bidrar med konstruktions- och programmeringskunskaper. Du 
ingår i den tekniska avdelningen som idag består av fem personer och du rapporterar 
till Konstruktionschefen på Osby Parca. 

 
Arbetet sker i nära samarbete med vår produktionsenhet som ligger vägg i vägg med 
konstruktionsavdelningen. 

 
  Du har teknisk högskoleutbildning (gärna KY/YH-utbildning) eller har motsvarande 
relevant arbetslivserfarenhet. Tidigare erfarenhet från konstruktions- och utvecklings-
arbete är ett krav. Vi använder verktyget Eplan P8 för elkonstruktion. Erfarenheter av 
Inventor är meriterande. Du har även goda kunskaper i Office-programmen. Styrprogram 
typ ABB’s Freelance och Siemens är de vanligaste förkommande i våra konstruktioner. 
Design av paneler och HMI tas fram och anpassas. 

 
Förutom mycket goda kunskaper i svenska talar samt skriver du teknisk engelska. Det är 
meriterande om du har erfarenhet/kunskap om pannor, förbränningsteknik eller process-
system (fjärrvärme, hetvattensystem m.m.). Som person är du drivande, stresstålig, har god 
initiativförmåga, kan arbeta självständigt, är kommunikativ och trivs med att arbeta med 
många olika kontaktytor, både internt och externt. I samband med drifttagningar av 
anläggningar förekommer resor i tjänsten.  

 
För rätt person är möjligheten stor att växa i rollen på företaget. För mer information kontaktar  

 du Konstruktionschefen Stefan Bondesson, tel: 0479-177 10. 
 

Din ansökan med CV och personligt brev skickar du 
snarast till: 
 Enertech AB Osby Parca Div, Box 93, 283 22 Osby 
eller via e-post: stefan.bondesson@osbyparca.se. 

Märk din ansökan med ”Automationsingenjör Osby”.   
 

Vi tillämpar löpande urval bland sökande. 
 

 

http://www.osbyparca.se/

