Tech Invent A/S

Maskiningeniør til mekanisk udvikling
Tech Invent A/S søger en engageret og ambitiøs maskiningeniør med en stærk faglig profil.
Kan du lide at blive udfordret på din kreativitet?
Tech Invent er en rådgivende ingeniørvirksomhed beliggende i Stilling ved Skanderborg. Vi er kendt for at være
en stærk faglig samarbejdspartner blandt nogle af landets største og mest spændende virksomheder. Vi er
desuden kendt for at besidde et solidt ingeniørfagligt fundament og for at levere innovative løsninger.
Virksomhedens kernekompetencer er beregning, simulering og mekanisk udvikling af produkter, maskiner og
udstyr. Vi søger en dygtig maskiningeniør, som kan styrke vores projektteam.
Jobbet
Du kommer til at indgå i vores ingeniørteam af højt kvalificerede kolleger. Din primære funktion bliver som
projektingeniør, hvor du kommer til at indgå i både store og små udviklingsprojekter. Arbejdsformen vil derfor
variere mellem samarbejde i større projektteams og selvstændige opgaver, hvor du selv driver projektet fra start
til slut. Du vil typisk have den direkte kontakt med kunderne. Dine arbejdsopgaver bliver primært konstruktion i
forskellige CAD-systemer, beregning og dokumentation.
Dine kvalifikationer
• Uddannelse som diplom- eller civilingeniør inden for maskinretningen
• Håndværksmæssig baggrund vil være en fordel
• Behersker min. ét CAD-system på superbrugerniveau
• Erfaring eller kendskab til anvendelse af simuleringsværktøjer
• Erfaring med rapportering og dokumentation
• Flydende engelsk i skrift og tale
Dig som person
• Arbejder målrettet og motiveres af personlig og faglig udvikling
• Har en positiv tilgang og ser løsninger frem for problemer
• Fremstår professionel og velovervejet i samarbejdet med kunden
• Kan tage ansvar og beslutninger omkring tekniske løsninger
• Har evnen til hurtigt at sætte sig ind i komplekse problemstillinger
• Gode samarbejds- og kommunikationsevner
Søg jobbet
Send din ansøgning og CV til os på: mail@tech-invent.dk
Ansøgningsfrist: 01/04/2021
Tech Invent A/S er en ingeniørvirksomhed, som er stiftet med det formål at fremme den teknologiske udvikling med udgangspunkt i en kultur baseret på
fællesskab, tillid og læring. Virksomheden arbejder med rådgivning og udvikling indenfor industri- og teknologiområdet. De primære kernekompetencer er
produktudvikling, procesudvikling, konstruktion, beregning, simulering, projektstyring og dokumentation. Vi leverer innovative løsninger til de førende
danske industri- og teknologivirksomheder.
Mere information findes på www.tech-invent.com

