MASKINKONSTRUKTØRER
Har du erfaring med maskinkonstruktion, herunder erfaring med automatiske maskiner
og anlæg? Formår du at arbejde tæt sammen med kunder og kollegaer? Ønsker du at
blive en del af en sund international virksomhed i vækst? Trives du i en handlings- og
teamorienteret kultur? Så er du måske den kandidat, som AMBIZZION søger for vores
kunde, SKAKO Concrete A/S.
OM STILLINGEN
Som led i SKAKO Concrete’s fortsatte udvikling og vækst søges til nyoprettede stillinger to
maskinkonstruktører. Du får reference til virksomhedens konstruktionschef.
PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER
•
Konstruktion af udstyr og anlæg, dvs. fra salgsspecifikation til færdige
produktionstegninger
•
Teknisk dokumentation til kunder
•
Udarbejdelse af tegninger og styklister til produktion
•
Selvstændigt ansvar for kundeprojekter, herunder overholdelse af deadlines og
budgetter
•
Kontaktflade til eksterne leverandører, kunder, samarbejdspartnere og intern
sparring/samarbejde med kollegaer
FAGLIG PROFIL
•
Minimum 3 års erfaring fra en tilsvarende stilling
•
Uddannelsesmæssig baggrund som eksempelvis produktionsteknolog /
maskintekniker, men anden tilsvarende teknisk uddannelse kan også være en
mulighed
•
Erfaring med maskinkonstruktion i 3D CAD – gerne SolidWorks
•
Erfaring fra en maskinproducerende projektvirksomhed med kundespecifikke
løsninger er en fordel
•
Erfaring med at konstruere
•
Rutineret bruger af MS Office pakken
•
Fortrolig med engelsk i tale og på skrift. Tysk / fransk i tale er en fordel.

PERSONLIG PROFIL
Som person er du:
• Målorienteret, men har samtidig fokus på processen og kvaliteten
• Fleksibel og god til at tage ansvar
• Samarbejdsorienteret og en udadvendt serviceorienteret teamplayer
• Struktureret og systematisk
• En god kollega, der deler viden med dine kollegaer og skaber tillid
VI TILBYDER
En attraktiv stilling i en børsnoteret virksomhed, som er inde i en spændende udvikling, hvor
montage og test af nøgleprodukter netop er hjemtaget fra Frankrig. Du bliver en del af en flad
og uformel organisation med store kontaktflader og korte beslutningsgange. Du får arbejdssted
i Faaborg på Sydfyn.
NÆSTE STEP
Send ansøgning og CV via linket https://ambizzion.dk/stilling/maskinkonstruktoerer-skako/
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, hvorfor ansøgninger behandles løbende.
Ring meget gerne til AMBIZZION, Lars Bøgelund – mobil 6037 5723 eller send en e-mail på
lb@ambizzion.dk.

SKAKO koncernen er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og arbejder inden
for to forretningsområder: Udvikling og levering af blandeudstyr til fremstilling af beton og
vibrationsudstyr til industri. Kernekompetencer og knowhow inden for design,
projektstyring, salg og service anvendes på de primære markeder for salg og service af
komponenter, anlæg og komplette løsninger. SKAKO har omkring 200 ansatte, hvoraf
godt halvdelen er ansat i koncernens danske selskaber.

