Elektroniktekniker der kunne tænke sig et
job som PTA tekniker i vores danske
afdeling.
Vil du gøre en forskel og være med til at fortsætte
vores rivende udvikling, så læs videre…

Om virksomheden:
Virksomheden, der er beliggende i Århusområdet, er inde i en rivende vækst og satser massivt
på udvikling, produktion og salg af power elektronik til OEM kunder internationalt.
Udviklingsafdelingen på 15 mand er placeret i Århus sammen med den danske produktion, mens
hovedparten af produkterne fremstilles på vores polske fabrik.
Vi vil udvikle de bedste produkter inden for branchen. Virksomheden arbejder med førende
produkter inden for AC/EC invertere, softstartere og sensor teknologier.
Engageret, proaktiv og alsidig teknikker der er glad for at holde mange bolde i luften
Din fornemmeste opgave bliver, som en del af vores PTA team, at sikre en optimal integration
imellem udviklingsafdelingen, og produktionen. At bringe dine tekniske kompetencer i spil og
sætte dit fingeraftryk på både produkter og processer. Du skal, sammen med andre dybt
engagerede kollegaer og eksterne samarbejdspartnere, frembringe løsninger helt i front, der
flytter standarden!
Vi er derfor på udkig efter en super engageret medarbejder, der med intelligente og holdbare
løsninger vil være med til at gøre virksomheden endnu stærkere.
Dine kvalifikationer:







Du er uddannet elektroniktekniker eller lignende.
Gerne med kendskab til effektelektronik.
Har flair for mekanik.
Du har et godt kendskab til projektledelse.
Du er kvalitetsbevidst og med god ordenssans.
Du trives i et team med andre kollegaer, og sparrer gerne.








Du er fleksibel i din tilgang til arbejdsopgaver og overarbejde.
Godt kendskab til engelsk i skrift og tale.
Du kan arbejde selvstændigt, og forstår at arbejde i henhold til dokumentation og krav
Kreativ og løsningsorienteret.
Programmeringskendskab
Du er omgængelig og har et godt humør.

Dine opgaver:














Indføre nye produkter i produktionen.
Definere produktionskrav overfor udviklingsafdelingen.
Udarbejde produktions instruktioner.
Oprette og tilrette styklister.
Prisberegning på nye produkter/ydelser.
Indføre nye processer og udstyr i produktionen.
Dokumentere produktions- og testudstyr samt opbygning af dette.
Vedligeholde produktionsudstyr.
Samarbejde på tværs af alle afdelinger.
Samarbejde med vores polske afdeling.
Samarbejde med eksterne leverandører.
Programmering og udvikling af produktionssoftware til maskiner og dataopsamling.
Ad hoc opgaver.

Virksomheden tilbyder dig:
Virksomheden tilbyder et job i en international virksomhed i vækst med en flad ledelsesstruktur,
hvor du har frihed til at handle og tage ansvar. Der lægges vægt på, at du besidder den nyeste
viden inden for dit fagområde og prioriterer derfor udvikling og uddannelse, der kan styrke dine
faglige kompetencer.
Du skal forvente at det første halve til hele år går med en intens oplæring i firmaets produkter
således, at du vil være godt klædt på.
Du tilbydes et job hos en markedsledende elektronik producent og har mulighed for faglig
sparring fra et netværk af kollegaer i hele verden i samarbejde med udvikling og produktion.
Firmaet tilbyder en attraktiv lønpakke med pension.
Er du interesseret i at vide mere om dette spændende job, er du velkommen til at kontakte Harry
Jensen på 86 21 61 00 eller sende din ansøgning til hfj@eltwin.dk
Hjemmeside: www.eltwin.dk
Vi gør opmærksom på, at der ikke er anført nogen ansøgningsfrist på vores stillinger.
Stillingen vil blive taget af nettet, når vi har fundet den rette kandidat til jobbet.

