
    

 

 

Offertingenjör Hydrogen till 
Permascand AB 
Vill du arbeta i en internationell miljö och vara med på vår expansiva 
resa?? Då ska du söka tjänsten som Offertingenjör Hydrogen till 
Permascand. 
 
I vår satsning på vätgasmarknaden fokuserar Permascand på flera utvecklingsprojekt med 
kunder/partners. För att supporta den satsningen behöver vi förstärka organisationen på 
offertingenjörssidan. Du ansvarar för att leverera kompletta offertunderlag med säljarna som interna 
kunder vid kundförfrågningar och kommer att rapportera till vår Chief Commercial Officer.  
Du gör kalkyleringar och beredningar och beräknar både nya och befintliga affärer. Du skall förstå och 
tolka ritningar där du koordinerar beredningarna med såväl produktionen, konstruktion, inköp som 
säljare och leverantörer. Din bakgrund och dina kunskaper kan skapa möjlighet att få vara med och 
bygga och utveckla strukturer och mallar inom offertberedning/säljsidan. 

 
Kvalificering och personliga egenskaper 
Vi vill att du har en teknisk ingenjörsutbildning gärna på högskolenivå alternativt relevant yrkesteknisk 
utbildning. Du har några års arbetslivserfarenhet av produktionstekniskt arbete, och gärna inom 
offertarbete och beredning. Bred teknisk kompetens värderas högt. Har du dessutom arbetat med 
internationella leverantörkontakter och i projektform är det meriterande.  

 

Som person är du nyfiken, positiv och drivande i ditt arbete. Då du har en central roll och arbetar med 
ett flertal projekt parallellt är det viktigt att du är serviceinriktad, tycker om kontakten med människor 
och är kommunikativ. Vi vill att du är prestigelös, strukturerad, har god planeringsförmåga och en positiv 
inställning. Du är en lagspelare som är bra på att se sammanhang, och bidrar med lösningar och idéer. 
 
Tjänsten avser anställning hos Permascand, omfattning heltid med placering i Ljungaverk.  
Goda pend lingsmöjligheter med tåg finns samt flexibla arbetstider. 

 

Ansökan 
Vill du arbeta i ett spännande och expansivt bolag, så ansök omgående, dock senast 2021-10-06.  

Urval sker löpande så ansök redan i dag!  

 

För ytterligare information kontaktar du Viktoria Lindstrand, Chief Commercial Officer på 070-438 
4538 alt. Lena Oskarsson Engberg, HR manager på 076-495 1730. 

 

Du sänder din ansökan till recruitment@permascand.com. 
 

 

Om Permascand AB 
Permascand är en oberoende högteknologisk tillverkare av elektrokemiska lösningar baserade på 
egenutvecklade katalytiska beläggningar för miljöteknikapplikationer. Med ett kundinriktat fokus har 
bolaget levererat elektroder och eftermarknadstjänster till en mängd olika branscher i 50 år. Perma- 
scand har sitt huvudkontor i Ljungaverk där bolaget driver forsknings- och utvecklingsverksamhet, 
teknikutveckling och produktion. Bolaget har även kontor i Göteborg och Vancouver, Kanada och har 
totalt ca 120 anställda. 

 

För mer information, besök: www.permascand.com 
 

 

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss 
därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.  
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