Vi søger en engageret medarbejder til vores
konstruktions- og projektafdeling, som har lyst
til at arbejde i en virksomhed i vækst.
HSV Combi er en produktionsvirksomhed, der er specialister i mekaniske løsninger.
Vi leverer specialiseret rådgivning og intelligente løsninger til mejeriindustrien. Vi arbejder
på projektbasis, og vores kernekompetencer ligger inden for: maskinkonstruktion, produktions-/procesudstyr og procestanke til mejeri- og osteriindustrien, proces- og produktionsoptimering og projektledelse.
Vi har brug for en projektorienteret ingeniør eller maskinteknikker, som gerne har erfaring
med rustfri tanke og maskinkonstruktion. Derudover ser vi, at du har kompetencer i 3D og
2D programmer. Vi forventer også, at du kan tale og skrive på både dansk og engelsk.
Arbejder du også selvstændigt og tager ansvar for egne projekter? Er du god til at lytte, og
kan du se værdien i kundens ønsker? Er du god til at skabe relationer til andre mennesker
og har gode samarbejdsevner? Brænder du for at udvikle automatiserede løsninger? Så
passer du godt til vores stilling!
Jobbet består hovedsageligt af at tegne og udvikle maskiner i 3D og 2D programmer, som
vores smede efterfølgende kan producere efter. Du får altså en vigtig rolle i forbindelse med
konstruktionen af vores kundetilpassede maskiner og procestanke, og som projektmedarbejder hos os er du med fra start til slut på projekterne.
I samarbejde med vores indkøb og produktion, bliver det din opgave at udvikle specialløsninger efter vores kunders ønsker og behov, og i tæt samarbejde med vores sælger er du
med til at udvikle løsningerne. Derfor er det optimalt, hvis du har flair for design og konstruktion af kundetilpassede maskiner og tanke. Du vil derudover komme til at hjælpe med
indkøb af materialer og have sparring med vores kunders projektledere. Flere af arbejdsopgaverne vil foregå på både dansk og engelsk i skrift og tale.
Vi kan tilbyde dig:
•
En selvstændig stilling med mulighed for faglig udvikling, i en mindre virksomhed
som har stort fokus på kvalitet og vækst.
•
En alsidig arbejdsdag
•
Løn efter kvalifikationer
•
Pensionsordning
•
Sundhedsforsikring
•
Personalegoder
•
Et godt arbejdsmiljø og søde kollegaer
Interesseret?
Lyder vores stilling som noget for dig?
Så send os venligst din ansøgning til os på info@hsvcombi.dk
Du bedes inkludere dit CV i ansøgningen.
Har du spørgsmål vedr. stillingen er du velkommen til at kontakte Direktør Mads Saatterup
på tlf.: +45 42 75 53 54.
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