Dygtig Applikationsingeniør til vores
salgsafdeling.
Vil du gøre en forskel og være med til at fortsætte
vores rivende udvikling, så læs videre…

Dygtig Applikationsingeniør til vores salgsafdeling.
Har du interesse for motorstyringer og styrings automatik, kan du holde mange bolde i luften på
et højt teknisk niveau, trives du i et travlt hverdag med tæt kontakt til kunder og kollegaer i et
international miljø, så er dette job måske noget for dig.

Om Stillingen
Du vil i tæt samarbejde med sælgerne stå for den løsningsmæssige tekniske support og
vejledning af kunderne omkring produkterne fra Eltwin’s egen udviklings afdeling. Produkterne vil
typisk være motorstyringer i form af frekvensstyringer og soft-startere men også styrings- og
kontrolmoduler. Du får endvidere ansvar for udarbejdelse af dokumentation, support af sælgerne
samt vedligeholdelse af det eksisterende produktprogram og indflydelse på fremtidens produkt
program.
Opgaverne løses fra vores kontor i Risskov ved Århus.

Afdelingen
Du tilknyttes vores salgsafdeling med direkte reference til salgschefen. Ligeledes forventes det at
du er tæt knyttet til vores udviklingsafdeling.

Din baggrund
Du har en baggrund som ingeniør, el-installatør, stærkstrømstekniker, maskinmester eller
lignende. Har du erfaring fra et tilsvarende job er dette en fordel, ligesom det er en fordel, hvis du
har erfaring med motorstyringer fra tidligere jobs.

Vi forventer
Du er en god og fleksibel kollega der kan samarbejde på tværs af de forskellige afdelinger og
forstår hvad det vil sige at sætte kunden i centrum. Du behersker engelsk i skrift og tale. Du har
en teknisk forståelse, kan kommunikerer med og formidle kundernes behov internt i
virksomheden. Applikations viden i HVAC segmentet er en fordel.

Vi tilbyder







Et spændende job i en specialiseret virksomhed, der er kendt for at udvikle og producere
kvalitetsprodukter og energirigtige løsninger til HVAC industrien.
Stor indflydelse på egen hverdag og beslutninger omkring produktsortimentet.
Stor indflydelse på eget job med mulighed for at præge jobbet i den retning som du ønsker.
Mulighed for oplæring i produkterne der matcher dine behov.
God fast løn, der modsvarer ansvar og kompetencer

Virksomheden
Eltwin’s vision er at skabe bæredygtige energiløsninger i verdensklasse.
Vores mission er at tilbyde høj kvalitet, innovative energieffektive produkter og systemløsninger
gennem vores tre forretningsområder:
- motorstyringer
- sensorer
- EMS (electronics manufacturing services)
Mål
Vores overordnede mål er at kombinere en stærk, bæredygtig vækst med sund lønsomhed og
skabe værditilvækst for vores ejere. Vi sigter også mod at være en interessant og udviklende
arbejdsplads for medarbejderne, der tiltrækker tilfredse kunder, som værdsætter
kvalitetsprodukterne Eltwin Group udvikler, producerer og leverer. Vores aktiviteter vil være
præget af åbenhed og ansvarlighed.
Historie
Eltwin blev grundlagt i 1976, og er i dag en gruppe virksomheder der består af moderselskabet
Eltwin A/S, som udvikler, sælger og producerer industriel elektronik, og Eltwin Sp.z o. o, som er
en fabrik specialiseret i elektronik i volumenproduktion, og endeligt datterselskabet Motron A/S,
som er distributør af sensorelektronik. Eltwin’s specialområde er styring og regulering af
elektriske motorer.
Eltwin er en mellemstor elektronikvirksomhed med base i Risskov ved Århus, Vi er ca. 190
kompetente medarbejdere og et moderne produktionsapparat danner ramme om en moderne
virksomhed med 40 års erfaring i levering af industrielle elektronikløsninger til kunder i hele
Europa.

Er du interesseret
Så send en ansøgning til på e-mail, mrk. ”Applikationsingeniør” til okm@eltwin.dk. Stillingen
bliver besat når der findes en egnet kandidat. Du er også velkommen til at kontakte Salgschef
Ole Kjærsgaard Mortensen på tlf. 8736 8603 eller Udviklingschef Morten Engaard Hansen på tlf.
8736 8602 hvis du har spørgsmål til stillingen eller virksomheden.

Se mere om firma og produkter på: www.eltwin.dk.

