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Viktor Åhlén, tidigare trainee, 
är sedan september teknisk 
säljare för Mendix inom  
Digital Industries Software  
med placering i Solna. 

viktor.ahlen@siemens.com

Patrik Moberg, tidigare  
produktchef för safetysystem 
och digitaliseringskoordinator, 
är sedan oktober produktchef 
för Simulation towards Virtual 
Commissioning/Training & 
System Safety inom Factory 
Automation inom Digital 
Industries med placering  
i Malmö.  

patrik.moberg@siemens.com

Christian Mattsson, tidigare 
Proposal Specialist inom  
Area Sales, är sedan februari  
Bid Manager med fokus på 
automations- och processteknik 
inom Customer Services inom 
Digital Industries med placering 
i Mölndal.

christian.mattsson@siemens.com

Susana Taura Nordal, tidigare 
Bid Manager inom Solution 
Business, är sedan februari Bid 
Manager med fokus på drivtek-
nik inom Customer Services 
inom Digital Industries med 
placering i Solna. 

susana.taura-nordal@siemens.com

Rikard Skogh, tidigare  
försäljningschef för  
MindSphere, är sedan  
januari Portfolio Development  
Executive för MindSphere och 
Mendix inom Digital Industries 
Software med placering i Solna.

rikard.skogh@siemens.com
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V i kommer under våren att 
erbjuda en utbildning i 

Comosplattformen vecka 13 och 
sedan fortsätta med ett flertal 

N ågra exempel är utbild-
ningen Simit in Process 

Automation (ST-PCS7SIM) som är 
inplanerad vecka 20 i Solna, ut-
bildningen Virtual Commissioning 
for Machines – Totally Integrated 
Automation in the Digital 
Enterprise (DI-VIRTCOM) vecka 
13 i Solna och flera olika 
Comosutbildningar vecka 13 och 
22 i Solna. 

Utbildningarna Simit in 
Discrete Automation Technology 
for Beginners (DI-SIMITFA), 
Introduction Compact – Integrated 
Automation in the Digital Enterprise 

siemens.se/jobb

Samtliga Comosutbildningar  
genomförs i Solna:

•  Comos Platform  
2 dagar, 24–25 mars

•  Comos Admin Base Objects 
2 dagar, 26–27 mars 

•  Comos Admin Report Templates 
2 dagar, 26–27 maj 

•  Comos Admin DB Tools 
1 dag, 28 maj 

•  Comos Admin Easy Scripting 
1 dag, 29 maj

SITRAIN utbildningscenter

Kan du COMOS? 
Använder du Comos och skulle behöva lära dig mer?  
Vi har utbildningar som först lär dig grunderna och sedan  
bygger vidare med mer avancerat kunnande. 

SITRIAN utbildningscenter 

Digital Enterprise
Inom Sitrain har vi framöver flera olika 
utbildningar inom Digital Enterprise. 

(DI-INTROC), Automatic execu-
tion of engineering tasks – Totally 
Integrated Automation in the 
Digital Enterprise (DI-AUTOEN) och 
Introduction to Standardization – 
Totally Integrated Automation in 
the Digital Enterprise (DI-STAND) 
finns planer på att genomföra 
framöver. 

Mer information, inplanerade 
datum och möjlighet att lämna 
intresseanmälan om det inte har 
kommit upp datum på någon 
utbildning finns på siemens.se/
sitrain. n

olika administratörsutbildningar 
under vecka 13 och 22. Mer in-
formation och anmälan finns på 
siemens.se/sitrain. n
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SITRIAN utbildningscenter 

Industrial Networks
Under våren har vi nya datum inplanerade för 
våra utbildningar inom Industrial Networks. 
Detta certifieringsprogram består av flera 
olika delar där du kan välja att bara delta på 
någon eller samtliga. 

F ör att få med rätt förkunskaper 
till de övriga utbildningarna 

rekommenderar vi utbildningen 
Ethernet Fundamentals in Industrial 
Networks (IK-ETHBAS) som under 
början av vecka 11 ger dig insikt om 
och tar dig genom alla sju lagren i 
OSI-referensmodellen. 

Utbildningen Switching & Routing 
in industrial networks with Scalance 
X products (IK-SWIRO), 5 dagar, är in-

planerad vecka 9 och avslutas med en 
frivillig certifiering för att bli ”Siemens 
Certified Engineer for Industrial 
Networks – Switching & Routing". 

Utbildningen Wireless LAN in indu-
strial networks with Scalance W products 
(IK-IWLANS), 3 dagar, är inplanerad 
vecka 11 och gör dig efter avslutad del-
certifiering till en ”Siemens Certified 
Engineer for Industrial Networks 
– IWLAN". 

Vi vill ha fler kvinnor till industrin!
Fortfarande är det betydligt färre kvinnor än män som  
blir ingenjörer. Vad kan Sveriges industri göra för att locka  
kvinnor till teknikområdet? Vi pratade med några av våra  
medarbetare på Siemens.  
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ill Emma Vidarsson, 
civilingenjör inom 
maskinteknik 
med inriktning 
Systems, Control 
and Mechatronics,  
arbetar som  
automations-
ingenjör inom 
Solution Business 
på Siemens. 

Vad är intressantast och roligast? 
– Att få ägna mig åt problemlösning och 
programmering, att jag nästan alltid lär mig 
något nytt och får lov att utvecklas och att 
jag får komma ut till industrin och träffa 
kunder. Samt alla underbara kollegor förstås. 

Vad är mest utmanande? 
– Det är väldigt mycket att lära sig så ibland 
kan det kännas lite överväldigande. Då får 
man bryta ner det i mindre beståndsdelar 
och fokusera på det man har precis fram-
för sig. Resten får komma med tiden. 

Vad vill du ge för råd till en kvinna 
i arbetslivet? 
– Gå med i nätverk eller skapa nätverk där du 
hittar inspiration och får råd och stöttning. 
Framförallt är det viktigt att hitta föredömen 
som du kan relatera till. ”Kan hon, kan jag” är 
en drivkraft som inte ska underskattas. Våga 
testa, våga satsa och våga fråga! Det värsta 
som händer är att du gör fel, misslyckas eller 

får ett nej och det i sig är en lärdom och en 
del i din utveckling. Alla har varit nybörjare 
någon gång. Låt inte tanken ”jag kan inte det 
där” stoppa dig – det är ingen som kan allt från 
början och det du inte kan nu lär du dig.  
 – Min bästa lärdom från Chalmers fick vi 
serverad första dagen. Det arrangerades 
en fejkföreläsning för oss där läraren gick 
igenom hela kursens innehåll på 45 minuter. 
Jag minns paniken och frustrationen över 
att inte hänga med eller förstå någonting. 
Åtta veckor senare kunde jag gå tillbaka till 
anteckningarna från den där föreläsningen 
och faktiskt förstå vad det var han hade talat 
om. Insikten att något som en gång syntes helt 
omöjligt med tiden och hårt arbete skulle te sig 
lika enkelt som att cykla var väldigt nyttig. Det 
har fått mig att vara okej med att inte kunna 
saker idag för jag vet att jag kan lära mig.  

Emma sökte till Siemens och ett antal andra  
företag för att hon ville gå ett traineeprogram och 
jobba på ett tekniskt företag och valde Siemens på 
grund av atmosfären.  
 – Det är inte så mycket individuell prestige här 
utan vi hjälps åt och jobbar tillsammans vilket pas-
sar mig väldigt bra. Ingen seger är så söt som den 
vid en laginsats. Delad glädje är ju dubbel glädje! Forts. nästa sida

Som avslutning under vecka 13 kom-
mer Security in industrial networks with 
Simatic Net products (IK-SECIN), 3 dagar, 
där du har möjlighet att efter avklarad 
certifiering bli en ”Siemens Certified 
Engineer for Industrial Networks – 
Industrial Security". 

Mer information och inplanerade 
datum finns på siemens.se/sitrain. n

http://siemens.se/sitrain

