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Automaatioinsinööri, Tamturbo Oyj, Ylöjärvi  
 
Tamturbo kehittää, valmistaa ja myy turbokompressoreja teollisuudelle. Yritys 
perustettiin vuonna 2010, koska maailma tarvitsee ympäristöystävällisemmän 
vaihtoehdon paineilman tuottamiseksi. Puhdas paineilma on kriittinen hyödyke 
teollisuudessa, koska paineilmaa käytetään lähes jokaisessa teollisuuslaitoksessa 
koneiden, työkalujen ja prosessien käyttövoimana sekä materiaalien siirtämiseen eri 
tavoin. Ainutlaatuisen Touch-Free™-teknologiansa ansiosta Tamturbon kompressori 
on 100% öljytön, markkinoiden ympäristöystävällisin ja sillä on pienimmät 
elinkaarikustannukset.  
 
Kasvun vauhdittuessa Tamturbo hakee automaatioinsinööriä teknisen tuen ja 
tuotekehityksen vahvistamiseksi. 
 
Odotamme sinulta TwinCAT tai CODESYS -ohjelmointiosaamista ja käytännön 
kokemusta automaatiomaailmasta. Saatat olla koulutukseltasi esimerkiksi automaatio- 
tai sähkötekniikan insinööri/DI. 
  
Yllä mainitun lisäksi olet kenties kiinnostunut joistain seuraavista: 

• Windows-ohjelmointi (C# / .NET), 
• web-ohjelmointi (Javascript / html5), 
• yleinen ohjelmointisaaminen (mm. erilaiset skriptit ja pienet hyötyohjelmat), 
• teollinen internet ja IoT (mm. MQTT, analytiikka), 
• teollisuuden instrumentointi ja asennukset, 
• asiakkaan tukeminen ja koulutus tai 
• teollisuuden järjestelmien käyttöönotto. 

 

Tamturbolla pääset kehittämään huipputeknologiaan perustuvaa 
paineilmakompressoria hyödyntäen nykyautomaation menetelmiä. Kompressorimme 
on täysin etävalvottavissa ja perustuu vahvasti reaaliaikaiseen laskentaan sekä 
mallinnukseen, joten ohjelmisto ja automaatio on merkittävä osa sen menestystä.     
 
Kompressorin lisäksi osallistut ylätason paineilma- ja jäähdytysjärjestelmien 
suunnitteluun, kehitykseen ja käyttöönottoon etänä ja halutessasi myös maailmalla 
asiakkaan luona. Työlläsi pääset vaikuttamaan maailmanlaajuisten yhtiöiden 
energiansäästöön ja toimimaan cleantech-eturintamassa kansainvälisten asiakkaiden 
kanssa. 
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Insinöörinä meillä suunnittelet, ohjelmoit ja käyttöönotat edellä mainittuja järjestelmiä 
yhteistyössä asiakkaan, myynnin ja tuotekehityksen kanssa. Käytännön työsi koostuu 
PLC- ja käyttöliittymäohjelmoinnista, teknisen tuen tehtävistä ja tuotannon sekä 
teknisen tuen työkalujen kehittämisestä.  
 
Meillä et ole osa jäykkää organisaatiota vaan pääset oikeasti vaikuttamaan 
järjestelmään kokonaistasolla. Näet oman työsi tuloksen testatessasi yhdessä 
suunniteltuja järjestelmiä ensin omassa laboratoriossamme tuotekehityksen kanssa ja 
lopulta loppuasiakkaalla käytännössä. 
 
Työtehtävät räätälöidään joustavasti osaamisen mukaan, joten haluaisimme kuulla 
kiinnostuksistasi ja osaamisestasi lisää. Tärkeintä on halu oppia uutta ja kehittää 
järjestelmiä pitkällä tähtäimellä. Työ onnistuu joustavasti pääasiassa etätyönä, joten 
sijainnillasi ei ole väliä. Kuitenkin työtehtävistä riippuen läsnäolo on satunnaisesti 
välttämätöntä. 
 
Lähetä CV ja vapaamuotoinen hakemus palkkatoiveineen sekä teksti ”Hyväksyn 
tietojeni tallentamisen Tamturbo Oyj:n tietosuojaselosteen mukaisesti.” osoitteeseen 
rekry@tamturbo.com otsikolla ”Automaatioinsinööri – Etunimi Sukunimi” 28.02.2021 
mennessä. Lisätietoja työtehtävistä antaa Jussi Isotalo (040-5297529) keskiviikkoisin ja 
perjantaisin kello 14.00-15.00 hakuajan aikana. 
 
 
 


