Maskiningeniør med produktansvar inden for væskespredere
Vi søger en engageret og fagligt stærk maskiningeniør, som har gode kompetencer inden for
metalkonstruktion og hydraulik samt naturligt flair for projektarbejde. Med reference til
udviklingschefen vil du indgå i den mekaniske udviklingsafdeling, der beskæftiger 5 ingeniører
og tekniske konstruktører.
Arbejdsopgaver:
Som udviklingsingeniør skal du først og fremmest medvirke til at sikre Epokes fortsat førende
position på globalt plan. Konkret består opgaverne bl.a. af:
•
Produktudvikling
•
Beregninger
•
Konstruktion
•
Teknisk produktansvar (væskespredere)
•
Teknisk sparringpartner-funktion
•
Specifikation af test- og afprøvningsprocedurer
Kandidatens faglighed:
•
En uddannelse som maskiningeniør - gerne med håndværksmæssig baggrund
•
Erfaring med metalkonstruktion og hydraulik fra en lignende stilling
•
Stærk i projektarbejde og styring af udviklingsprocesser
•
Gerne kendskab til plastkonstruktioner
•
Rutineret SolidWorks-bruger
•
En praktisk tilgang til opgaverne
•
Dansk beherskes på modersmålsniveau; engelsk og gerne tysk på samtaleniveau
Kandidaten som person:
•
Er udadvendt og kontaktskabende og kommunikerer ubesværet og klart på alle
organisatoriske niveauer
•
Trives med variation i opgaverne – fra det udadvendte produktansvar til de tunge
beregningsopgaver
•
Er fokuseret og engageret, et ordensmenneske og en udpræget holdspiller
•
Kan lide udfordringer og rollen som problemløser
•
Bevarer overblikket og det gode humør – også i pressede situationer
•
Bor i rimelig køreafstand fra Vejen eller er villig til at bosætte sig i området
Vi tilbyder:
•
Et udviklende job i en uformel organisation, hvor både bredden og dybden i dine
kompetencer vil komme i spil
•
En varieret hverdag med en bred kontaktflade
•
Gode udviklingsmuligheder for den rette person
•
En gage, der svarer til stillingens krav samt sundhedsforsikring
Tiltrædelse:
Snarest - men vi venter gerne på den rette.
Mere information
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
udviklingschef Klaus Kjær Hansen på telefon 76 96 22 45.
Send din ansøgning til laj@epoke.dk.

Epoke A/S beskæftiger ca. 175 medarbejdere, som udvikler,
producerer og markedsfører udstyr til glatførebekæmpelse
med hovedvægt på store saltspredere. 75% af produktionen
eksporteres og virksomheden er blandt de førende producenter på globalt plan. Afsætningen foregår gennem datterselskaber og forhandlere i Europa, Nordamerika, Rusland og Asien.
Godt humør, fællesskab og frihed under
ansvar er grundelementer i samarbejdet.
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