
 
 

Get Involved - Make a Difference - Have Fun – Innovate - Create - Teamwork 
 
Teknisk Systemingenjör 
 
Gillar du att samordna och koordinera komplexa delsystem för att skapa fantastiska produkter? Låter 
det intressant att samordna ett tekniskt specialistteam som spänner över flera teknikområden? Då har vi 
tjänsten för dig! 
 
Vi på Matthews Marking Systems utvecklar och säljer industriella bläckstråleskrivare och 
märkutrustningar. Det är robusta och komplexa utrustningar som ligger i framkant vad gällande 
mjukvara, mekanik och elektronik.  
Till vårt Center of Excellence i Mölndal söker vi nu en Teknisk Systemingenjör. 
 
Du är ägare för den tekniska uppbyggnaden av en produkt från nedbrytning av en 
marknadsspecifikation till en lösning bestående av mekanik-, elektronik- och mjukvarufunktioner och 
agerar sammanhållande för dessa delar under produktens hela utveckling. 
Som nyfiken och detaljorienterad förstår du de olika systemens arkitektur. Du har en stark förmåga att 
hantera olika kravanalyser, utredningar och specifikationer som behövs för ett lyckat projekt och 
tillsammans med ett team arbeta för att nå den bästa lösningen. Du tycker om att dela med dig av dina 
kunskaper samtidigt som du självständigt kan driva ditt eget arbete framåt. 
 
Du är Civilingenjör eller motsvarande med flera års erfarenhet av produktutveckling med bred förståelse 
av mekanik, elektronik, mjukvara och tillverkningsbarhet. Vi jobbar i en internationell organisation så du 
bör ha goda språkkunskaper i engelska, såväl som svenska. 
 
För dig är det viktigt att upptäckta problem och risker som kan uppstå genom hela processen. Du samlar 
löpande information och gör analyser för att lösa dessa. Genom hela projektet kommer du att ha 
kontinuerlig dialog med samtliga intressenter för att utvärdera vilka lösningar som lämpar sig bäst för 
slutanvändaren, tillverkningsbarheten samt kostnads- och projektidsmål. Du är navet för att säkerställa 
att alla tekniska delar i utvecklingsprojekt beaktas och integreras på ett optimalt sätt.  
 
Du får arbeta med ett gäng härliga kollegor, teknik i framkant, och personlig utveckling. 
 
Arbetstider och omfattning 
Tillsvidareanställning (100%) 
 
Placering 
Matthews Marking Systems Sweden AB i Mölndal. 

Ansökan 
Ansökan, CV samt personligt brev skickas till e-postadress: jobs@matthews.se 
Ange följande referens när du ansöker: ”Teknisk Systemingenjör” 
Ansökningar kommer behandlas löpande. 

Kontaktperson 
Håkan Eliasson 031-3387909 

mailto:jobs@matthews.se


 

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

Om Matthews Marking Systems 

Matthews Marking Systems är en global leverantör av system för industriell märkning för bland annat 
identifikation, varumärkning (branding) och spårbarhet.  

Matthews Marking Systems Sweden AB grundades 1978, då Swedot AB, genom att då utveckla och 
patentera världens första kontaktlösa bläckstråleskrivare. Vi är idag ett ”Center of Excellence” för 
produktutveckling och innovatörer för vår unika MPERIA produkt plattform. 

Matthews Marking Systems är en del av Matthews International, ett företag med över 12 000 anställda 
över hela världen med huvudkontor i Pittsburgh, USA. 


