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Ingenjör inom arkitektur och design
Sammanfattning
Johan Engström har erfarenhet från mekanik och produktdesign. Han är utbildad inom produktdesign
med ett individuellt examensarbete innefattande produktutveckling och konstruktion. Som
utomstående part analyserade och förbättrade Johan en befintlig körkontroll till tåg. Detta arbete
involverade olika produktutvecklingsverktyg, samt materialval, hållfasthetssimuleringar, utrymmesoch detaljeffektivitetsanalyser, ergonomianalyser, CAD-modellerande med mera.
Johan Engström har sedan dess, och genom ytterligare uppdrag, en gedigen erfarenhet av SolidWorks
3D CAD och ePDM.
Johan är en driven och flexibel medarbetare som värdesätter problemlösningar, utmaningar och andras
välbefinnande genom att vara noggrann och lyssna på vad andra har att säga. Han utför projekt lika bra
i grupp som individuellt.

Inriktning
Bransch

Industri, konstruktion och design.

Verksamhet

Utredning, produktdesign, ritningsarbeten, materialval, konstruktion,
bearbetning.

Tillämpning

Analys och design av mekaniska konstruktioner. Solider, ritningar,
sammanställningar och plåtbearbetning i SolidWorks 3D CAD och ePDM.

Operativsystem

Windows.

Verktyg och miljö

Officepaketet, AutoCad, SolidWorks 2010-15, SolidWorks PDM, Adobe
DreamWeaver, Adobe Photoshop.
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Uppdrag
2016-pågående

ABB GAP
Konsultuppdrag inom mekaniska konstruktioner.

2013-2016

ABB SA Products (ABB GAP)
Sommarjobb och ytterligare arbeten.
Enskilt arbete med mekaniska konstruktioner, bl.a. solider, ritningar,
sammanställningar och plåtbearbetning i SolidWorks 3D CAD och ePDM med
tillgång till handledare vid behov. Fick mycket lärdom om grupparbete, eget ansvar,
noggrannhet, planering och möjlighet att jobba med problemlösningar.

Anställningar
2016-pågående
2013-2016

Aros Circle AB
ABB AB. Sommarjobb och ytterligare arbeten

Utbildning
2015
2012

3 år genomförda på MDH Eskilstuna, Innovation och
produktdesign. (Högskoleingenjörsprogram.)
Studentexamen från Teknikprogrammet, arkitektur och design, på
Wijkmanska (f.d. Wenströmska gymnasiet).

Kurser
-

-

Övrigt
Språk

Resbarhet

Engelska

Flytande i både tal och skrift.

Svenska

Modersmål.

Spanska

Kan grunderna samt lite tal.

Norska

God förståelse.

Inom Sverige

På dagsbasis eller efter överenskommelse

Utom Sverige

På veckobasis eller efter överenskommelse
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