Elektronikingeniør eller -tekniker til udvikling af automatisk testudstyr
Vil du bruge dine kompetencer og erfaring i en markedsledende, hurtigt voksende og succesfuld elektronikvirksomhed
med specialisering i at skabe bæredygtige energiløsninger i verdensklasse?
Om Eltwin Group
Eltwin Group udvikler, producerer og sælger power electronik til automation. Vi er specialister i styring og regulering af
elektriske motorer, og vi producerer invertere, softstartere og sensorer.
Vi satser massivt på at udvikle høj kvalitet, innovative energieffektive produkter og systemløsninger inden for vores
branche. Vores overordnede mål er at kombinere en stærk, bæredygtig vækst med sund lønsomhed og skabe værditilvækst for vores ejere. Vi understøtter transitionen til et mere bæredygtigt samfund ved at udvikle energieffektive produkter, som hjælper vores kunder til at minimere deres aftryk på klimaet ved at nedsætte energiforbruget. Vi forbedrer
konstant vores produkters ydeevne gennem innovation og investeringer i ny teknologi.
Et effektivt produktionsapparat og mere end 250 kompetente medarbejdere danner rammen om en moderne virksomhed med mere end 40 års erfaring i levering af industrielle elektronikløsninger til kunder på OEM-markedet i hele
verden. Virksomhedens hovedkontor har base i Risskov ved Aarhus, hvor også udviklingsafdelingen på 20 mand,
PTA-afdelingen og den danske produktion er placeret. Hovedparten af produkterne fremstilles på vores polske fabrik,
som er specialiseret i volumenproduktion.
Eltwin Group er en del af den svenske industrikoncern NIBE Industrier AB, som er repræsenteret globalt med flere
hundrede virksomheder og mere end 15.000 medarbejdere. NIBE Industrier AB er børsnoteret på Nasdaq Nordic i
Stockholm.
Om jobbet
Vi er derfor på udkig efter en engageret medarbejder, der med intelligente og holdbare løsninger vil være med til at
gøre virksomheden endnu stærkere.
Med reference til produktionschefen og som en del af vores PTA-team bliver din fornemmeste opgave at sikre optimal test af vores elektronikprodukter på fabrikkerne i Polen og Danmark. Gennem din viden og tekniske kompetencer
sætter du dit aftryk på både test og produkter. Du skal, sammen med andre dybt engagerede kollegaer i virksomheden
og eksterne samarbejdspartnere, frembringe løsninger helt i front, der flytter standarden.
Dine opgaver
• Udvikling af testudstyr
• Programmering og udvikling af software til testudstyr og dataopsamling
• Indføre testudstyr i produktionen i Polen og Danmark
• Vedligeholde og optimere eksisterende testudstyr
• Samarbejde på tværs af alle afdelinger, med vores polske afdeling og eksterne leverandører
• Ad hoc opgaver

Dine kvalifikationer
• Uddannet ingeniør eller elektroniktekniker
• Har et godt programmeringskendskab, specielt til LabVIEW
• God til at designe og udvikle testudstyr
• Gerne kendskab til effektelektronik
• Kan arbejde selvstændigt og forstår at arbejde i henhold til dokumentation og krav
• Har flair for mekanik og mekaniske løsninger
• Godt kendskab til engelsk i skrift og tale
• Engageret, proaktiv og alsidig person, der er glad for at holde mange bolde i luften
• Godt kendskab til projektledelse
• Kvalitetsbevidst og har god ordenssans
• Trives i et team med andre kollegaer og sparrer gerne
• Fleksibel i din tilgang til arbejdsopgaver og overarbejde
• Kreativ og løsningsorienteret
• Omgængelig og har et godt humør
Du må forvente en del rejseaktivitet.
Bliv en del af Eltwin Group
Eltwin Group tilbyder et job i en markedsledende og international virksomhed i vækst med en flad ledelsesstruktur,
hvor du har frihed til at handle og tage ansvar. Vi lægger 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 en intens
oplæring i virksomhedens produkter, så du bliver klædt godt på til opgaverne.
I Eltwin Group har du mulighed for faglig sparring fra et netværk af kollegaer i hele verden i samarbejde med udvikling
og produktion. Vi sigter mod at være en interessant og udviklende arbejdsplads for medarbejderne, der tiltrækker
tilfredse kunder, som værdsætter vores kvalitetsprodukter. Vores aktiviteter er præget af åbenhed og ansvarlighed.
Virksomheden tilbyder en attraktiv lønpakke med pension.
Kontakt
Er du interesseret i at vide mere om dette spændende job, er du velkommen til at kontakte produktionschef Harry Jensen på tlf. 86216100 eller på mail hfj@eltwin.dk.
Ansøgning
Send din en ansøgning og dit CV hurtigst muligt til hr@eltwin.dk mrk. ”Elektroniktekniker/Ingeniør”. Stillingen besættes, når en egnet kandidat er fundet.
Se mere på eltwin.dk og følg os på LinkedIn.
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