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Kundmöten och problemlösning – två ingredienser som ger
Maria Anderssons arbete på Siemens extra krydda.

det var en gång ...

Från liten verkstad i Berlin till globalt företag – få
industriföretag har en så lång,
framgångsrik historia. Werner
von Siemens som grundade
företaget för 160 år sedan fann
svaren på sin tids stora frågor
med innovationer som visartelegrafen, dynamon, elektriska
tåg och pacemakern. I dag
handlar det framförallt om hur
resursanvändningen i industrin
kan minimeras, miljön bevaras
och hälsovården förbättras.

Maria Andersson

Titel: styrsystemkonstruktör.
Utbildning: högskoleingenjör,
data-elektro, Linköpings universitet, examen 2005.
Första jobbet efter examen:
Som driftsättartrainee på
Siemens.
Framtidsdrömmar: Att genomföra en svensk klassiker, något
som jag är mitt uppe i.

M

aria Andersson gillade att plugga. Men
när hon började sitt första jobb som
driftsättningsingenjör på Siemens slogs
hon av hur kul det var att jobba.
Varför är det så roligt?
– På ett jobb är andra människor beroende av ditt
arbete och förväntar sig resultat. Som student har
du bara ansvar för dig själv. Det är dessutom otroligt
spännande att starta upp gasturbiner ute hos våra
kunder, du är mitt i händelsernas centrum.
Vad innebär ditt arbete?
– I Finspång tillverkar vi gas- och ångturbiner. Mitt
jobb är att konstruera själva datasystemen som
styr gasturbinerna och att ansvara för styrsystemet
i mina projekt. Dessutom arbetar jag med datornätverk. Det betyder att jag hjälper kollegor med
nätverksfrågor och deltar vid nätverkstest. Jobbet
innebär även en hel del
resande. För min del är
det lite mindre nu, men
i min tidigare tjänst som
driftsättningsingenjör var
jag ofta borta i sexveckorsperioder. Jag har bland
annat jobbat i Ryssland,
Peru, Venezuela och Indien.

Vad tror du de flesta associerar Siemens med?
– Många tänker nog på konsumentprodukter
som till exempel vitvaror, men vi jobbar inom tre
huvudområden: Industry, Energy och Healthcare.
Siemens är ett internationellt företag som satsar
mycket på grön energi
som vind- och solkraft.
Våra ångturbiner används
bland annat i solkraftverk i
Spanien och USA.

Jag gillar utmaningen att
jobba fram lösningar som
passar varje kund.

Vad är roligast med ditt arbete?
– Det är väldigt roligt att jobba med nya kunder. Alla
har olika fokus och behov, och jag gillar utmaningen
att jobba fram lösningar som passar varje kund.

Hur ser framtidsplanerna ut?
– Det är mycket på gång med nya produkter och
nya marknader. På Siemens söker vi ständigt nya
medarbetare, framförallt ingenjörer inom elkraft,
styrteknik och mekanik. Här finns stora möjligheter
att utvecklas, både i Sverige och internationellt! •

Siemens
Siemens utvecklar innovativa och högteknologiska lösningar inom områdena industri,
energi, hälso- och sjukvård. En tredjedel av
omsättningen kommer från miljöportföljen.
Antal Anställda: cirka 400 000, varav 
4 900 i Sverige
Anställdas profil: bland akademiker främst
civil- och högskoleingenjörer med olika
inriktningar.
Karriärvägar: Inom Siemens kan du
göra karriär som till exempel chef/ledare,
projektledare och expert/specialist. Siemens
arbetar med samma globala process för att
utveckla ledare och utse nya talanger över
hela världen.
text: ingrid helander foto: brita nordholm
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