Maskinkonstruktør
– til udviklingsafdeling
Konstruktion  Udvikling & test  Projektledelse
Stillingen
Som maskinkonstruktør hos Epoke Group har du sammen med dine kolleger i udviklingsafdelingen det overordnede konstruktions- og udviklingsansvar for virksomhedens tre brands: Epoke, Snowline og Brodd.
Med direkte reference til virksomhedens COO bliver du
en del af virksomhedens udviklingsafdeling med ca. 10
medarbejdere, der arbejder med konstruktion, dokumentation, hardware og software. Et team, der målrettet
arbejder med ændringer og forbedringer i forhold til
funktion, lovgivning og sikkerhed.
Din rolle i udviklingsafdelingen hos Epoke Group vil være
som aktiv medspiller i en løbende produkttilpasning af
avancerede maskiner til glatførebekæmpelse, tilpasset
markedets efterspørgsel og tendenser. Du vil blive ansvarlig for egne udviklingsprojekter og er hermed involveret i hele processen fra valg af nye komponenter, konstruktion og tegning i 3D til test i udviklingsværkstedet
og endelig produktion. Alt sammen fra adressen i Askov
ved Vejen.

Kvalifikationer
Du har en teknisk uddannelse som enten maskiningeniør, maskintekniker eller lignende, gerne med en håndværksmæssig baggrund. Du har solid erfaring med
mekanisk konstruktion og styrkeberegning – gerne fra
landbrugs-/entreprenørmaskiner eller fra maskinindustrien. Ideelt set har du også kendskab til hydraulik og
tyndpladekonstruktion.
Det er samtidig afgørende, at du trives med at håndtere
udviklingsprojekter fra start til slut. Dette forudsætter
motivation for at arbejde med opgaver lige fra styrkeberegninger til mindre montageopgaver i samarbejde med
udviklingsværkstedet ved gennemførelse af test.

Personligt formår du at skabe gode kompromisser og løsninger med mange interessenter. Du kan
levere grundige og gennemtænkte konstruktionsmæssige løsninger i samarbejde med dine kolleger i udviklingsafdelingen, hvor der er stor frihed
under ansvar.
Du har erfaring med tegning i 3D, ideelt set i Solid
Works. Du behersker dansk og engelsk i skrift og
tale og gerne tysk på brugerniveau.

Du tilbydes
Der er tale om en spændende og alsidig udviklingsrolle, hvor du i høj grad får mulighed for at
have indflydelse på fremtidige produkter hos én af
verdens førende producenter af udstyr til glatførebekæmpelse.
Hos Epoke Group respekterer man hinandens forskelligheder. Faglige diskussioner udfordrer ikke
det sociale sammenhold, og medarbejdernes trivsel styrkes via jævnlige sociale arrangementer. Du
træder ind i et team bestående af rutinerede og
erfarne kolleger, hvilket giver dig de bedste forudsætninger for at opnå succes i din nye rolle hos
Epoke Group.
Arbejdspladsen ligger i Vejen. Enkelte rejsedage kan
forekomme.
Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV via dette link: http://kortlink.dk/swk4
Referencenummer: DK-04665.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen
til at kontakte Helene Tersbøl Kristiansen, Mercuri
Urval, på telefon 4132 8607.

De tre brands Epoke, Snowline og Brodd udgør Epoke-koncernen, som beskæftiger i alt ca. 180 medarbejdere. Med hovedsæde
i Vejen udvikler, producerer og markedsfører virksomheden fejemaskiner og udstyr til glatførebekæmpelse. 75% af produktionen
eksporteres, og i glatføresegmentet er man blandt de førende på globalt plan. I Danmark foregår salget gennem egne sælgere og
i udlandet gennem datterselskaber og 31 forhandlere.
Godt humør, fællesskab og frihed under ansvar er grundelementerne i samarbejdet i virksomheden.
http://www.epoke.dk
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