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Technical Writer 
Key word: STE, Technical Publications, UAV 
 

Är du Teknisk skribent som gillar att driva och utveckla ditt eget arbete? Har du dessutom en bakgrund inom underhållsberedning 

och har en god samarbetsförmåga? Då kan detta vara rätt tjänst för dig! UMS Skeldar arbetar med att utveckla framtidens Unmanned 

Aerial Vechicles (UAV) och Skeldar V-200 är en UAS-plattform som är anpassad för den militära och civila marknaden världen över. 

I denna tjänst kommer du vara med och utveckla vår dokumentationsprocess med fokus på text. För den som också har ett intresse 

för den illustrativa delen så finns det utrymme i tjänsten att arbeta även med detta. Som teknisk skribent kommer du tillhöra vårt 

designteam som idag består av 11 personer varav en arbetar dedikerat med detta område. Vill du bli en av oss? Tveka inte att söka 

redan idag. 

Vi erbjuder: 

• En unik möjlighet att bli en del av ett snabbt växande företag. 

• En dynamisk arbetsplats där ingen dag är den andra lik 

• En högteknologisk produkt som just nu ligger i framkant på marknaden. 

• En möjlighet att utveckla rutiner och processer kopplade till tekniska publikationer. 

Arbetsuppgifter: 

I denna position kommer du vara en spindel i nätet med framförallt arbete nära design- och supportfunktionen. Ett stort fokusområde 

kommer vara att designa och underhålla teknisk information såsom underhållsmanualer, reservdelslistor och andra centrala 

dokument. I flera fall kommer du på egen hand behöva söka upp och analysera den information du behöver samt skriva om redan 

befintliga texter för att de ska uppnå till de standarder som gäller inom flygbranschen. All dokumentation utförs på engelska.  

Du kommer bland annat att: 

• Skapa och underhålla bruksanvisningar och underhållsmanualer 

• Upprätta reservdelslistor 

• Driva arbetet med tekniska publikationer framåt 

 

I takt med att företaget börjat leverera sina första produkter kommer nya krav på våra tekniska dokument. I utvecklingen av detta 

kommer det även behövas illustrationer som hjälper till att förtydliga instruktionerna. Därför är det extra meriterande med en person 

som även har en illustrativ kompetens och som vill fortsätta utvecklas inom det området. 

 

Kravprofil: 

• Teknisk universitetsutbildning alternativt 5 års arbetslivserfarenhet inom området 

• Erfarenhet av tekniska publikationer inom flygverksamhet  

• Meriterande med kunskaper inom Simplified Technical English (STE) 

• Meriterade med kunskaper inom CAD  

• Meriterande med kunskaper inom Adobe Illustrator eller liknande.  

• Meriterande med en bakgrund inom underhållsberedning 

• För denna tjänst ställs höga krav på såväl engelska som svenska i tal och skrift 

För denna tjänst söker vi en person som är självgående och initiativtagande då tjänsten innebär mycket eget skapande och 

informationssökande. Du gillar nära samarbete med andra funktioner. Din sociala förmåga är stor och du trivs i en position där du får 

arbeta med att driva processer framåt och ta stort eget ansvar 

Övrigt: 

• Arbetsplats: Linköping, resor kan förekomma 

• Tjänstgöringsgrad: Heltid 

• Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid 

• OBS, Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma och tillsättas innan sista ansökningsdatum 

• Om du är intresserad av att bli en del av oss, skicka ditt CV och personliga brev till Victoria.Hencz@umsskeldar.aero  
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