Maskiningeniører hos Tech-Huset Kolding
Kunne du tænke dig en hverdag med diversitet og højt til loftet? Hos Tech-Huset i Kolding er vi i rivende
udvikling. Derfor søger vi kompetente og imødekommende maskiningeniører med erfaring.

Hos os kommer du til at:
•
•
•

Få ansvar og ejerskab over dine projekter fra dag et
Bruge tid ude ved kunderne, sådan at du får et kendskab til netop deres virksomhed og ønsker
Udvikle dit i forvejen store know-how

•

Ansvar for konstruktions-, udviklings- og beregningsopgaver på mange forskellige projekter

Hvis det lyder som noget for dig, så har vi rammerne til at du kan forsætte med at udvikle dig. For os er
det vigtigt altid at møde kunderne, der hvor de er og få deres projekter i hus. Vi har en fleksibel tilgang til
opgaverne, og det er derfor at vi løser alt lige fra små til store projekter.

Vi forestiller os at du:
•
•
•
•
•
•
•

Har en uddannelse som maskiningeniør eller lignende
Minimum relevant 3 års erfaring
Er frisk på at arbejde med forskellige artede projekter på samme tid
Har indgående kendskab til Inventor og/eller Solidworks
Har erfaringer med konstruktions-, udviklings- og beregningsopgaver
Er en udadvendt person med know-how fra tidligere jobs
Er flydende i dansk og engelsk både på skrift og i tale

Vi tilbyder:
•
•
•
•

Et stærkt bagland med dygtige kollegaer der altid er klar til at sparre og idéudvikle
Diversitet i form af mange forskellige projekter og fleksibilitet
Muligheden for at videreudvikle på dine i forvejen brede vifte af kompetencer
Et tæt samarbejde med vores kunder og hovedkontoret i Kolding

• Fredagsbar på kontoret i Kolding, hvor du kan møde alle dine kollegaer fra nær og fjern
Hos Tech-Huset fokuserer vi udelukkende på mulighederne. Vi er altid med på de nyeste trends og
teknologier, og vi går op i at udvikle os, så vi forbliver branchens dygtigste. Vi har base på havnen i
Kolding. Selvom vi primært holder til ude hos kunderne, så går vi op at have et godt arbejdsmiljø på
kontoret, hvor man altid er velkommen. Her vil også altid være mulighed for at sparre med kollegaer.

Ansøg stillingen
Har du spørgsmål til stillingen, eller vil du høre flere gode grunde til, at du skal være vores nye
maskiningeniør? Så kan du kontakte Martin Lausen på tlf. 23 30 09 07 eller på ml@tech-huset.dk. Send
din ansøgning og CV til os på job@tech-huset.dk. Vi inviterer løbende til samtaler og glæder os til at høre
fra dig.
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