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ATHCO-Engineering, Kolding

Er du maskintekniker eller produktionsteknolog, og har du lyst til at arbejde med varmevekslere og håndtere design- og
udviklingsopgaver fra start til slut? Her har du mulighed for at:
få indsigt i en nicheproduktion, hvor du kommer til at spille en central rolle
blive fagligt udfordret og hele tiden lære noget nyt gennem vidensdeling
arbejde med projektstyring og få stor indflydelse på din hverdag
Brug din praktiske og tekniske kunnen fra A til Z
Som det nyeste medlem af et team på 4 kommer din hverdag til at gå med at løse projektrelaterede design- og
udviklingsopgaver. Du ordrebehandler de opgaver, der kommer ind fra salgsafdelingen, og laver 3D konstruktioner i
Autodesk Inventor. Med ansvaret for projektet fra start til slut kommer du helt konkret til at arbejde med projektstyring –
dvs. håndtering af ordren og udførelsen af de kundetilpassede produkter, herunder:
Udarbejdelse af produktions- og indkøbsgrundlag
Udarbejdelse af salgstegninger
Support til værkstedet, hvis de har spørgsmål
Få faglige udfordringer og sparring

Skriv venligst i din ansøgning, at du
så annoncen hos Jobindex.
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Da vores produkter indgår som dele til systemer, er det et produkt tilpasset kunden og hvert projekt er derfor unikt, og
vores knowhow og kapacitet starter, hvor konkurrenternes slutter. Det gør os til en spændende arbejdsplads, hvor du
ikke bare får mulighed for arbejde med nogle rigtig spændende opgaver, men også kan tilegne dig en specialviden, du
ikke får andre steder. Du bliver en del af en virksomhed i vækst med masser af opgaver i pipeline og kunder fra hele
verden.
Derudover bliver du en del af et erfarent team, hvor der er stor vidensdeling internt fra projekt til projekt. Vi har et åbent
miljø, hvor du også sidder tæt på dine 4 kollegaer i salgsafdelingen. Kulturen er flad, og du vil straks mærke, at der
ikke er distance mellem ledelse og medarbejder. Det giver en god synergi i hverdagen og et kreativt miljø at arbejde i.
Erfaring fra en lignende stilling
Vi forestiller os, at du er uddannet maskintekniker, produktionsteknolog eller lignende, ligesom vi gerne ser, at du har
nogle års erfaring fra en tilsvarende stilling. Du har arbejdet med:
2D/3D modellering i Autodesk Inventor, hvor du mestrer et højt fagligt og kreativt niveau
AutoCAD og Office-pakken – kendskab til Bysoft er en fordel, men ikke et krav
udarbejdelse af tegninger til salg, produktion og indkøbsgrundlag, hvor du har øje for detaljen
projektrelaterede arbejdsgange på design- og udviklingsprojekter, hvor du kan arbejde selvstændigt og
struktureret
Derudover behersker du engelsk på et højt niveau i skrift og tale, da vi er en international virksomhed med kunder fra
hele verden.
Lyder det som noget for dig?
Vi holder samtaler løbende, så send din ansøgning og dit CV hurtigst muligt til jrj@athco-engineering.dk, skriv
”teknolog” i emnefeltet. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Ulrik Nielsen på 76 33 35
69.
Vi ser frem til at høre fra dig.

ATHCO Engineering A/S er en del af ACO Group, som er et velkonsolideret privatejet selskab med rødder tilbage til
1947. Vi har solid erfaring med fremstilling af varmevekslere lavet af pillow plates i rustfrit stål med høje kvalitets- og
dokumentationskrav. Vi har et stærkt produktprogram inden for varmevekslere og varmegenvinding og en
kundegruppe af producenter fra hele verden.
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