
INFICON Holding AG är en internationell koncern med huvud-
kontoret beläget i Schweiz med drygt 1 100 anställda. Koncernen 
är en ledande tillverkare av vakuuminstrumentering och finns 
noterad på SIX-börsen.
Företaget på Åland, INFICON Aaland Ab med 43 anställda, är 
koncernens kompetenscenter för utveckling och tillverkning av 
keramiska vakuumgivare för avancerade applikationer som är 
nyckelkomponenter vid tillverkning av integrerade kretsar, optiska 
tunnfilmer och beläggning av diverse verktygs- och maskinde-
lar. Utvecklingsavdelningen består f.n. av 7 personer och arbets-
språket är svenska.

Vi söker en driven 

processingenjör
Detta är ett gyllene tillfälle för den som vill ha ett ut-
manande arbete med spännande tillverkningsprocesser i 
nya fräscha lokaler! Du kommer att ingå i utvecklingsav-
delningen och din roll som processingenjör är att jobba 
förebyggande med våra processer. 

Våra produkter genomgår många komplexa och egenut-
vecklade processteg. Vi behöver nu en processingenjör 
som bevakar processutfall och följer upp avvikelser. Du lär 
känna processerna och dess begränsningar genom mät-
ning och analys. Det är därför viktigt att du tycker om att 
varva praktiskt mätarbete med djupgående analys av mät-
data och processutfall. 
Arbetet kan periodvis vara ganska självständigt och det är 
därför viktigt med egen initiativförmåga. En naturlig del av 
ditt arbete är att skriva rapporter och på olika vis 
dokumentera våra processer. 

Vi ser också att du så småningom kommer att involveras i 
utveckling och validering av nya processer. 

Din profil:
 • Master eller Bachelor of Science med lämplig inriktning
 • Några års arbetserfarenhet från tillverkningsindustri
 • God samarbetsförmåga
 • Självgående. Förmåga till egna initiativ och hitta 
  vägar framåt
 • Strukturerat arbetssätt
 • Analytisk förmåga
 • Kommunikativ och bekväm med att skriva rapporter 
  och dokument
 • Flytande engelska i tal och skrift

Meriterande erfarenheter: 
 • Processkontroll. SPC
 • Databaskunskap
 • Mätteknik
 • Vakuumteknologi

För mer information kontakta Utvecklingschef 
Johan Bäckman tel. +358 18 17 250 eller 
e-mail johan.backman@inficon.com
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