Kapsch TrafficCom AB

Systems Engineer
Jönköping
Kapsch TrafficCom är en av världens ledande tillverkare av intelligenta transportsystem (ITS) primärt inom vägtullsystem.
Den svenska verksamheten är förlagd till Jönköping och har 170 medarbetare, samtliga är tjänstemän. Företaget ingår i
den österrikiska koncernen Kapsch TrafficCom AG med 6800 anställda globalt. Kapsch arbetar både med utveckling av
komplexa helhetslösningar med hög grad av kundanpassning och med standardiserade produkter.

Rollbeskrivning Systems Engineer
Avdelningen Roadside Systems Engineering ansvarar för utveckling och leverans av friflödes vägtullsystem
som ska levereras världen över. De lösningar Kapsch tar fram skall uppfylla kundernas behov och
förväntningar, nu och i framtiden. Detta innebär analys av kundens behov, kravställning, övergripande design
och verifiering.
Vårt arbete genomsyras av affärsmässighet med en ständig strävan att förbättra vår leverans av robusta och
flexibla systemprodukter med hög kvalitet.
Ur ett tekniskt perspektiv handlar det om komplexa distribuerade system bestående av olika typer av
delsystem och produkter (kameror, mikrovågsutrustning, industri-PC, administrativa system) som
kommunicerar i ett nätverk. Arbetet initieras i första hand av kundprojekt, men även generiska
utvecklingsprojekt utgör en viktig del.
Våra kunder är spridda över världen och även det interna arbetet är internationellt, då samarbetet med
Kapsch-bolag i Österrike, Argentina och USA ständigt ökar.
Arbetsuppgifter
Tillsammans med övriga medlemmar i gruppen ansvarar Systems Engineer för att översätta kundens behov
och krav till en detaljerad design som våra utvecklingteam kan implementera. Som Systems Engineer tar man
också fram dokumentation som beskriver systemet som levereras till våra kunder liksom dokumentation som vi
behöver för internt bruk, deltar och presenterar i möten och workshops, på plats och via videokonferens, med
kunder och kollegor globalt, och planerar och genomför acceptansverifiering där man visar för kund att
levererat system uppfyller kundens krav.
Vi strävar hela tiden efter ökad effektivitet och kvalitet, varför utveckling av metodik, processer, verktygsstöd,
och den dokumentation vi underhåller också är viktiga arbetsuppgifter.

Kravprofil
Du är utbildad civil- eller högskoleingenjör eller har motsvarande erfarenhet, är driven, ambitiös och noggrann.
Du har också intresse och talang för dokumentation, ett tydligt och begripligt beskriva tekniska system i skrift
och med illustrationer. Du är intresserad av mötet med kund och samarbete i team med kollegor där man tar
fram systemlösningar gemensamt. Dokumentation, och i många fall kommunikation, med kunder och kollegor
globalt, sker i huvudsak på engelska.
Vi ser gärna att du har ett brett tekniskt kunnande inom tekniska system, realtidssystem och IT-system. Det är
också meriterande om du har erfarenhet och utbildning inom något teknikområde såsom mikrovågsradio,
bildbehandling, mjukvaruutveckling, IT-plattformar, databaser, teknisk drift, statistik, mm.
Du har naturligtvis också kunskap och erfarenhet av att använda datorer och IT-verktyg såsom Word och
Excel, meriterande är också om du har kunskap och erfarenhet av Application Lifecycle Management-verktyg
som Jira+Confluence eller liknande.

Information och ansökan
Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan nu!
Mer information om befattningen lämnas av Magnus Westroth på telefon 036-290 15 63.
För allmän information om företaget, var vänlig kontakta Mattias Flodin på tfn 036-290 15 08. Fackliga
företrädare är för AF Jerker Andersson, 036-290 15 65, och Unionen Claes Markström, 036-290 15 75.
Vi samarbetar med Tandemgruppen för att finna en bra totallösning för sökande som flyttar till Jönköping; se
www.tandemgruppen.com
Välkommen med din ansökan, CV och personligt brev, till Kapsch TrafficCom AB ktc.se.jobs@kapsch.net
Märk din ansökan med ”Systems Engineer”

