Senior Process- och anläggningskonstruktör
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 utom Sverige. Cortus Energy söker nu en erfaren Process- och anläggningskonstruktör för det
vidare arbetet med att optimera framtida anläggningar världen över.
Tjänstens innehåll:
Vi söker dig som vill kombinera din erfarenhet inom konstruktion med Cortus Energys miljövänliga
energilösning. Cortus Energy har utvecklat den patenterade WoodRoll®-tekniken, där ren energigas
produceras genom förgasning av biomassa. Anläggningen har en modulär uppbyggnad och innehåller
konstruktionslösningar av varierande karaktär. Konstruktören ansvarar för att utifrån mål och
strategier skapa, upprätthålla och arkivera korrekta anläggnings-, produktions- och processritningar
som uppfyller relevanta lagar och förordningar. Arbetet innefattar både förstudier och genomförande
projekt med eventuella beräkningar kan ingå. I arbetet ingår även ledning av personal, utveckla och
administrera CAD-infrastruktur, ta fram kostnadsunderlag för investeringar och inköp, kontakt med
samarbetspartners och leverantörer för att säkerställa kvalité på leveranser och utveckla samarbeten.
Konstruktören rapporterar direkt till CTO/Teknisk chef.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer, så visa ditt intresse så snart du har möjlighet. Välkommen
med din ansökan!

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®-teknologin. 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

