
 
 

Get Involved - Make a Difference - Have Fun – Innovate - Create - Teamwork 
 
Testingenjör 
Vill du arbeta i ett expansivt, innovativt företag som utvecklar och säljer avancerad industriell 
märkutrustning över hela världen? Matthews Marking Systems produkter är kända för dess höga 
prestanda, robusthet och dess innovativa funktioner. Vi är stolta över att ständigt ligga i framkant 
vad gäller nytänk och kvalitet.  

Som ett led i vår strävan att fortsätta vara en pålitlig leverantör av högklassig utrustning söker vi nu 
en testingenjör till vårt kontor i Mölndal.  

Tjänsten beräknas starta så snart som möjligt och pågå tillsvidare. Urval och intervjuer kommer ske 
löpande under processens gång och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.  
 
Om Matthews Marking Systems Sweden AB 
Matthews Marking Systems är en global leverantör av avancerad industriutrustning för 
produktidentifiering, branding och spårbarhet, utformad för att hjälpa våra kunder att öka 
produktivitet, minska svinn samt förbättra den totala effektiviteten. Vi erbjuder robusta och 
tillförlitliga systemlösningar med oöverträffad kvalitet inom förpackning och industriella 
applikationer samt integrerade lösningar för märkning och kodningsautomatisering.  
 
Om Tjänsten 
Du kommer i ett vasst, tajt utvecklingsteam utveckla framtidens märkningsprodukter med 
huvudfokus på produktkvalitet och funktion. 

Arbetsuppgifter 
• Säkerställer att våra nyutvecklade produkter uppfyller dom krav på prestanda och 

tillförlitlighet utifrån marknadskrav. 
• Ansvarar för uppbyggandet och underhållet av arbetssätt och metodik för test och 

verifikation inom ramen för våra utvecklingsprojekt. 
• Tar fram testspecifikationer utifrån dom krav marknaden ställer med avseende på hårdvara, 

mjukvara, mekanik och pneumatik samt kompletta system under samtliga steg i 
utvecklingsprocessen. 

• Analyserar resultat och kommer gemensamt med teamet fram till lämpliga åtgärder. 
• Är behjälplig vid genomförande av tester 

 
Kvalifikationer 
Din personlighet är viktig för oss! Vi ser att du är en kommunikativ, driven person med hög logisk 
förmåga och en känsla för ordning och reda. Du har en bakgrund inom och brinner för 
produktutveckling och är nyfiken med en vilja att lära och utvecklas i din yrkesroll. 

Du är trygg i att arbeta självständigt men är även en lagspelare som tillsammans med andra kollegor 
arbetar aktivt mot att uppnå gemensamma mål.  
 

• Några års erfarenhet av produktutveckling med tyngdpunkt på kvalité  
• Grundläggande kunskaper i mjukvara, scripting och kommunikationsprotokoll 
• Ett brett teknikintresse 
• Tillfälliga resor, inrikes och utrikes, kan komma att behövas inom ramen för arbetet. 
• Stark verbal och skriftlig kommunikationsförmåga både på Svenska och Engelska. 
• Du har förmåga att på ett pedagogiskt sätt kunna dokumentera och förmedla resultat och 

specifikationer till dina kollegor. 



 

• Du är en öppen person som har lätt för att skapa och behålla goda relationer både internt 
och externt leverantör och kollegor i olika delar av världen. 

• Du har ett strukturerat arbetssätt 
• Du är självmotiverad och med ett kritiskt öga till detaljer, deadlines och avrapportering. 
• Möjlighet att arbeta övertid vid behov. 
• Du har mycket goda kunskaper i Officepaketet 

 
Meriterande kunskaper 

• Kunskaper i affärssystemet SAP.  
• B-Körkort 

Språkkrav. 
All dokumentation och mycket utav kommunikationen sker på Matthews koncernspråk engelska. 
Mycket goda språkkunskaper i både Svenska och Engelska är därav ett absolut krav. 
(Tala, läsa, skriva och analysera texter i ovanstående språk). 

Arbetstider och omfattning 
Tillsvidareanställning (100%), vilken föregås utav en 6 månaders visstidsanställning. 

Ersättning 
Fast lön 

Placering 
Huvudkontoret för Matthews Marking Systems Sweden AB i Mölndal. 

Ansökan 
Ansökningar kommer behandlas löpande. 
Vi vill ha ditt CV samt Personliga Brev senast den 15 Februari 2020.  
Ange följande referens när du ansöker: ”Testingenjör”  
Ansökan skickas till e-postadressen: Jobs@matthews.se 

Kontaktperson 
Johan Wendel, Research & Development Manager, 031 - 338 79 43 

Företag 
Matthews Marking System Sweden AB. 
Möbelgatan 4, 431 33 Mölndal. 
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