Ingeniør/tekniker til maskinkonstruktion og projektafvikling
Vi søger en ingeniør, tekniker eller lignende, der brænder for at arbejde med udvikling
og konstruktion af maskiner og automationsanlæg, samt efterfølgende
projektafvikling. Du skal kunne arbejde både selvstændigt og i teams med vores
nuværende konstruktører. Typisk vil du være ansvarlig for at projektet bliver
gennemført optimalt, lige fra overdragelse fra vores salgsteam, til aflevering med
kunden.
Du skal for at komme i betragtning til stillingen, have lyst og kompetencer til at
arbejde med:
•
•
•
•
•

Konstruktion og udvikling af maskiner/anlæg samt projekt- afvikling/styring
erfaring med Solid Works,
styring af projekter, herunder kunde- og leverandørkontakt
arbejde struktureret, løsningsorienteret og fleksibelt
arbejde i en virksomhed der udvikler sig, og hvor tingene til tider går stærkt

Kvalifikationer:
•
•
•
•

uddannelse som maskiningeniør, tekniker, maskinmester eller lignende
evnen til at finde de optimale løsninger på opgaverne
fleksibel, udadvendt og med et godt humør
evner at gennemføre projekter indenfor de tids- og økonomirammer der
opstilles

Vi tilbyder:
•
•
•
•

et spændende og udfordrende job blandt gode og engagerede kolleger, i en
virksomhed med vækstambitioner
projektarbejde i mange forskellige typer af industrier
uformelle og fleksible arbejdsforhold
løn efter kvalifikationer

Ansøgningsfrist: ultimo august 2020. Samtaler afholdes løbende.
Ønsker du yderligere oplysninger om jobbet, kontakt Tommy Tjørnelund Pedersen på
mail ttp@egatec.dk, Ansøgninger modtages på samme mail.
EGATEC:
EGATEC A/S er et automationshus, etableret i 2003. Navnet står for Ensidigt Gentaget Arbejde – TEC for teknologi.
Vores mission er netop at eliminere - eller reducere - ensidet gentaget arbejde igennem automatisering, samtidigt
med, at vi forbedrer kundens konkurrencedygtighed. Vi udfører totalløsninger indenfor ”end of line” – med egne
pakkemaskiner og palletering systemer, specialmaskiner med høje krav til styring og performance. Se mere på
www.egatec.dk
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