
PLC programmerare / automationsingenjör med intresse att lära sig allt inom  

tätkontroll. 

 

Nolek söker en PLC programmerare/automationsingenjör som vill växa med oss och lära sig allt inom 

tätkontroll..  

Som automationsingenjör hos Nolek arbetar du med att utveckla våra instrument samt tillsammans 

med kunder för att skapa lösningar för tätkontroll av olika produkter. Kunderna kommer från ett 

olika branscher såsom fordon-, läkemedel- och elektronikindustrin.  

 

I arbetsuppgifterna ingår bland annat: 

• Vidareutveckla Noleks egna tryckmätande instrument samt stödja produktion av dessa. 

• I nära samarbete med Noleks kunder ta fram automatiserade system för tätkontroll av 

kundernas produkter baserat på såväl tryckmätande teknik som användande av spårgaser. 

• PLC-programmering samt test och verifiering för att säkerställa funktion och säkerhet. 

• Ta fram HMI gränssnitt samt användarmanual. 

• Driftsättning av maskiner ute hos kund. 

 

 

Vi söker dig som: 

• Är högskoleingenjör eller motsvarande med erfarenhet eller intresse av att utveckla 

intelligenta PLC -sekvens, -process och -maskinstyrningsprogram som används för tätkontroll. 

• Är strukturerad och systematisk med inriktning på modularisering och återanvändbar kod. 

• Kunskap om maskiners säkerhetsuppbyggnad och kunskap angående maskindirektivet. 

• Goda kunskaper i Svenska och Engelska i tal och skrift.  

• Erfarenhet av PLC och HMI programmering från Siemens är meriterande. 

 

Som person gillar du ett högt tempo och att arbeta på ett entreprenörsföretag i förändring. Du 

skall vara nyfiken och öppen med en vilja att utveckla dig och lära nytt. Tjänsten kräver även att 

du är självgående och lyhörd samt har en förmåga att ha många bollar i luften samtidigt.  

 

Om Nolek: 

 

Nolek är ett svenskt bolag inom Indutrade koncernen, noterat på Nasdaq Stockholms Large Cap 

lista. Vi är en världsledande leverantör av helhetslösningar när det gäller tätkontroll, 

verifieringsprovning, läcksökning, heliumladdning och heliumåtervinning. Läcksökning används 

idag inom områden från elbilar/batterier och energilösningar till applikationer inom områden 

som medicin, vetenskap och rymd. Alla våra produkter är helt kundanpassade vilket ställer stora 

krav på vår problemlösningsförmåga och uppfinningsrikedom. 

Sedan starten 1973 har Nolek varit ledande inom utvecklingen av avancerad tätkontroll och 

skapat standarden för detta. Nolek är en långsiktig arbetsgivare där många stannar och utvecklas 

inom bolaget, vi brinner för innovativa tekniklösningar och erbjuder marknadsledande produkter. 



Vi är experter inom läckprovning och tätkontroll inom alla områden där man behöver säkerställa 

olika objekts täthet. Idag används läcksökning inom många områden för att säkerställa 

produktionsprocesser och möta höga kvalitet- och miljökrav. Vi erbjuder både kundanpassade 

och standardiserade lösningar och på vårt huvudkontor i Norsborg har vi vår egen FoU-avdelning 

för att fortsatt hålla oss i framkanten av tätkontrollsteknologin. 

Nolek erbjuder ett varierat och spännande jobb i en internationell miljö, vi finns representerade 

med dotterbolag i de flesta världsdelar. Vårt huvudkontor och fabrik ligger i Norsborg, söder om 

Stockholm. 

Arbetsgivare: Nolek AB 

Ort: Norsborg 

Start: Enligt överenskommelse 


