Teknisk designer
Vi tilbyder en karriere i en lokal og international virksomhed i udvikling, som er een af Danmarks
største procesproduktioner og genbrugsvirksomheder.
Vi tilbyder dig
Et spændende job som teknisk designer hos Danmarks eneste spånpladeproducent, hvor cirkulær
økonomi er en stor del af vores DNA. Du vil opleve et dynamisk og uformelt miljø med en god
omgangstone, hvor medarbejderne er gode til at hjælpe hinanden. Vores arbejdsplads er kendt for
et godt miljø med høj anciennitet, hvor blandt andet et godt fællesskab, fleksibilitet, indflydelse og
udvikling er nogle af nøgleordene.
Kort om jobbet
Du bliver en del af en stor PTA-afdeling med reference til vores tekniske chef, og du vil køre tæt
parløb med vores nuværende medarbejdere i projekt-teamet. Din primære funktion vil være at
sætte struktur over tegningsmateriale, dokumentation og kvalitetssikring. Dine arbejdsopgaver
bliver:
• Revidering af tegninger for produktionsanlæg og forsyningssystemer (kloak, vand,
spildevand m.m.)
• Fremstilling af tegninger til reservedelsfremstilling
• Udarbejdelse af dokumentation ved projekter
• Dokumentation i forbindelse med drift og vedligehold
• Risk Management-dokumentation i form af tekniske tegninger
• Diverse ad hoc-opgaver
Dine kvalifikationer
Du er en erfaren teknisk designer – og gerne med erfaring fra en produktionsvirksomhed.
Vi forventer, at du
• Har stor erfaring med 2D CAD, og gerne 3D CAD
• Er uddannet teknisk designer, produktionsteknolog eller lignende
• Er struktureret og god til at overholde deadlines
• Kan arbejde selvstændigt og tage ansvar
• Bidrager med en positiv indstilling i tråd med vores værdier
• Taler flydende dansk og engelsk på middel niveau
Ansøgning og cv
Kontakt teknisk chef Ole Brok Møller på mobil 24 48 11 26, hvis du ønsker mere information om
stillingen. Vi behandler ansøgninger løbende. Stillingen ønskes besat fra december 2020. Alle
henvendelser behandles fortroligt. Søg jobbet via nedenstående ansøgningslink
https://www.jobindex.dk/jobannonce/367198/teknisk-designer
Kronospan ApS - Novopan Træindustri er en moderne, højteknologisk og værdibaseret virksomhed beliggende i
Østjylland med kort køreafstand til eksempelvis Aarhus, Silkeborg og Randers. Det er en større procesindustri
med fokus på cirkulær økonomi og med spændende kompleksitet i processer og maskinudstyr. Virksomheden
beskæftiger 230 medarbejdere og har en omsætning på ca. 500 mio. DKK. Novopan Træindustri er en del af
Kronospan-gruppen.

