MASKININGENIØRER MED
PASSION OG ENGAGEMENT
Oplev hvordan vi sammen gør forskellen

PRODUKTUDVIKLING
OG OPTIMERING
ON-SITE INGENIØR
BEREGNING OG SIMULERING
UDVIKLING OG FABRIKATION
AF PRODUKTIONSUDSTYR

partner in engineering

VIDENSDELING = VÆRDI
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Tech Invent skaber succes for dig - med
afsæt i en fælles passion for teknik
OM TECH INVENT

Tech Invent er leverandør af ingeniørydelser til industri- og
teknologivirksomheder. Virksomheden er velorganiseret
og kvalitetsbevidst med solide og langvarige relationer.

VIRKSOMHEDSKULTUR
Vores virksomhedskultur bygger på konstant udvikling
og opkvalificering af dygtige medarbejdere. Derfor kan vi
love dig rådgivning og resultater på et højt niveau, som
tilfører værdi til din forretning.
I samarbejdet med Tech Invent møder du engagerede
og kompetente ingeniører, som arbejder målrettet med
innovation for konstant at udfordre dig som kunde og
levere de rigtige løsninger.
Vi er uformelle, fordi vi tror på, at en flad organisation er
det bedste grundlag for, at mennesker vidensdeler, tager
ansvar og tør sætte faglighed i spil.
Vi er tæt forbundne med vores kunder, fordi vi har langvarige fælles projekter, der bygger på tillid og engagement.
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Af samme grund gør vi os stor umage med at ansætte de
rette medarbejdere.

BRANCHER
VIND

RUMFART OG FORSVAR
ENERGI OG FORSYNING
MEDICINAL OG BIOTEK
LEVNEDSMIDDEL
TEKNOLOGI OG METALINDUSTRI
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KERNEYDELSERI
Åbn døren for en velorganiseret
ingeniørvirksomhed
SAMARBEJDET

BEREGNING OG SIMULERING

Samarbejdet med Tech Invent omfatter ikke kun én
ingeniør. Her får du adgang til en hel ingeniørvirksomhed,
med kultur og systemer, der er ladet med fortrolighed og
vidensdeling.

Vi udfører analytiske beregninger, FEM og CFD simuleringer som hurtige overslag eller med en komplekst
interaktion mellem forskellige simuleringsværktøjer.

I vores strategi vægtes åbenhed og ærlighed højt, fordi vi
tror på, at det skaber tillid.
Filosofien er enkel: Når begge parter er ligefremme om
grundlag og forventninger, opnås de bedste resultater.
Derfor er vi i tæt dialog med dig og din virksomhed og
opfordrer jer til at stille krav. For krav skaber innovation
og effektive arbejdsgange – til gavn for alle parter.

PRODUKTUDVIKLING OG OPTIMERING
Vi hjælper med produktudvikling, opfindelser og optimering
af eksisterende produkter, fx i forhold til produktmodning
og fremstillingspris. Vores tilgang er innovativ og praksisnær,
så implementeringen af de nye ideer skaber god forretning
i løbet af kort tid.
Vores erfarne ingeniører er med i alle faser; herunder
fremstilling af prototyper og udførelse af tests.

ON-SITE INGENIØR
Vores fagligt stærke ingeniører og tekniske projektledere
kan rykke ud i afgrænsede perioder eller indgå efter
behov i jeres virksomhed. Vi arbejder for en bred vifte af
kunder og er derfor effektive fra dag ét, fordi vi er vant til
at afklare opgavens omfang og kundens systemer.
On-site er en effektiv løsning, som blandt andet kan afhjælpe
ved spidsbelastning og tilføre ny viden og erfaringer til en
etableret ingeniørafdeling.

Kundens behov afdækkes omhyggeligt og opgaven løses
med et skarpt blik på kvalitet og økonomi. Vi anvender
førende beregnings- og simuleringsværktøjer og har den
nødvendige computerkapacitet til rådighed.

UDVIKLING OG FABRIKATION AF PRODUKTIONSUDSTYR
Vi assisterer i alle faser ved udvikling af nyt produktionsudstyr. Mange års erfaring har lært os, at gode løsninger
opstår i samspil mellem kundens specifikke produktviden
og den know-how, vi har opbygget via tilsvarende projekter.
En detaljeret kravspecifikation sikrer, at alle parter har en
klar idé om opgavens indhold og et fælles udgangspunkt
for, at projektet bliver en succes.

Vælg en TI´er

Tech Invent A/S er etableret i 2008 af maskiningeniørerne
Søren Noe Christiansen, Rasmus Østrup Bundgaard og
Jesper Nygaard Sørensen.

Samtidig prioriteres det højt at vidensdele ingeniørfaglig
erfaring fra projekterne, så ledelse og medarbejdere
konstant udfordrer sig selv og hinanden. Derfor afsættes
faste møder flere gange månedligt for at sikre udvikling,
vidensdeling og et højt fagligt niveau.

Virksomheden er kendetegnet ved sit høje faglige niveau
samt en innovativ tilgang til projektudførelse.
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Sales & Marketing Manager/Partner
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TECH INVENT A/S
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Tel +45 70 70 25 50
mail@tech-invent.dk

Tel +45 70 70 15 50
www.tech-invent.dk

Designed by Design Concern

Vælg Tech Invent (TI) – og knyt en effektiv TI-ingeniør til
dit team.

Der er igennem årene opbygget en unik kultur, hvor
medarbejderne er med i maskinrummet, når det gælder
strategi og udvikling.

