Maskiningeniører
Vi er forsat i rivende udvikling og vækst. Vi står klar med mange spændende opgaver. Lige nu har vi brug
for dig, der har erfaringen og selvtilliden til at arbejde selvstændigt, primært ude af huset hos vores
kunder.
I Tech-Huset tilbyder vi en arbejdsplads med højt til loftet, hvor du har ansvaret for dine egne projekter
fra dag et. Vi står dog klar med et stærkt bagland, hvor du altid kan komme forbi og sparre med mange
dygtige kollegaer. Hos os spænder opgaverne bredt, vi tilbyder løsninger til både store og små projekter.
Det er derfor vigtigt, at du er åben for nye udfordringer, hvor vi kan være med til at udvikle på dine i
forvejen skarpe kompetencer.

Vi mangler dig, der har:
•
•
•

En uddannelse som maskiningeniør eller lignende
Minimum 3 års relevant erhvervserfaring
Stor erfaring med Inventor og SolidWorks fra tidligere jobs

•

Et flydende dansk og engelsk på skrift og i tale

Vi kan give dig:
•
•
•

Et stærkt bagland med en bred viden indenfor mange forskellige brancher
Diversitet i dine arbejdsopgaver med muligheden for at videreudvikle
Et godt arbejdsmiljø, hvor vi også tager os tid til at værne om det sociale

•

En arbejdsplads hvor tingene går stærkt, og hvor vi altid leverer

Hos Tech-Huset leverer vi konsulenter fra øverste hylde, til det danske erhvervsliv. Det har vi gjort med
stor succes siden 2019. Lige nu er vi ca. 35 konsulenter. Fælles for os alle er store ambitioner om forsat
kraftig vækst.
Hvis det lyder som dig, og du brænder for at komme et sted hen, hvor der sker noget, så synes vi du skal
søge med det samme. Du kan sende CV og ansøgning via knappen ”søg jobbet online”.
Vi indkalder løbende til samtaler.
Har du spørgsmål til stillingen? Så kan du kontakte Martin Lausen på 23 30 09 07 eller ml@tech-huset.dk.
Læs mere om os på www.tech-huset.dk
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