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Conveyor Solutions hos Fredriksons Verkstads AB tillverkar transportörsystem i rostfritt stål till 

livsmedelsindustrin och våra system finns hos kunder över hela världen. Våra produkter ger 

kunden högsta tillförlitlighet. Vi utvecklar, konstruerar och tillverkar våra produkter själva 

inklusive automations- och mjukvarulösningar. Fredriksons omsätter ca 550 Mkr med ca 280 

anställda. Företaget ingår i Xano-koncernen som är noterad på Nasdaq OMX i Stockholm. 

PLC-programmerare till Conveyor Solutions (transportörer mot 

livsmedel industrin) 

Fredriksons Verkstad växer både i Sverige och internationellt och söker fler medarbetare 

till sitt mjukvaruteam. Är du PLC programmerare/automationstekniker? Vill du vara med 

och forma något nytt? Då är den här tjänsten något för dig! 

Som PLC-programmerare på Fredriksons arbetar du med programmering, idrifttagning 

och utveckling av våra intelligenta bansystem. Du agerar också support och specialist i 

offereringsfasen gällande uppskattad tid och kostnad för projekt hos kund samt skriver 

funktionsbeskrivningar och supporterar slutkund. Vid installation är du behjälplig både på 

distans och även periodvis på plats hos kund. 

Kvalifikationer 

• Programmering av PLC och HMI 

• Erfarenhet av Siemens och Allen Bradley 

• Erfarenhet och kännedom av motorstyrning, både servodrifter och 

frekvensomformare är meriterande 

• Erfarenhet och kännedom inom elkonstruktion är meriterande 

För att du ska lyckas i rollen krävs också att du kan arbeta självständigt och i grupp samt 

skriva och tala obehindrat på engelska. Då tjänsten innefattar tjänsteresor till kunder i 

Sverige och utomlands är det ett krav att du har körkort. Vi erbjuder ett dynamiskt och 

spännande arbete med stora utvecklingsmöjligheter. 

Vi söker i nuläget två personer som vill vidare i sin karriär. Tjänsterna är på heltid med 

placering i Vadstena. Sista ansökningsdag är 12 december men vi tillämpar löpande urval 

och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. 
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Du kan läsa mer om företaget på www.fredriksons.se och om koncernen på www.xano.se 

I denna rekrytering samarbetar vi med Påverka Nu, för mer info om tjänsten kontakta Anna 
Henebäck på tfn 010-331 90 76 

http://www.fredriksons.se/
http://www.xano.se/

