Maskiningeniør, Graduate hos Tech-Huset - Kolding
Står du med dine eksamenspapirer i hånden og leder efter dit første job? Så er vores graduate
stilling noget for dig. Vi søger en graduate som er uddannet maskiningeniør, diplomingeniør med
maskin som fokus – eller lignende. For at kunne lykkes i denne stilling skal du have et kæmpe gå på
mod, tålmodighed og vigtigst: Viljen til at lære på et højt fagligt niveau, såvel som praktisk hands-on
erfaring.

Viljen til at videreudvikle og få hands-on erfaring
Hos Tech-Huset får du en unik mulighed for at komme ud til flere virksomheder i dit graduate forløb.
Dette kan spænde bredt, fra store internationale virksomheder til de mindre virksomheder, hvor
værkstedet er lige ude bagved. Vi kommer til at tilpasse programmet, sådan at det passer til dig. Du
skal være forberedt på at få dine grænser skubbet. Vi vægter højt at vores konsulenter har en
blanding af faglig viden såvel som erfaring ude fra værkstederne. Efter et graduate forløb hos os vil
du derfor være lige skarp på det faglige såvel som det praktiske.
I Tech-Huset er hverdagen travl og der altid fart over feltet. Vi har et stærkt bagland, hvor du altid er
velkommen til at sparre med vores andre dygtige maskiningeniører.

Du kan se frem til følgende
•
•
•
•
•

Flere forskellige projekter i forløbet
Kundekontakt – både over mail og ude ved vores kunder
Unik mulighed for at bygge videre på det du har lært i praktik samt på skolebænken
Flere kontaktpersoner in-house du kan sparre med og lære fra
Muligheden for at få så meget ansvar, som du føler dig klar til

Vores mål og ambitioner
Tech-Huset består af en række dygtige specialister med en bred vifte af fagligheder. Dine nye
kolleger er derfor en blanding af maskiningeniører, maskin- og bygningskonstruktører, tekniske og
grafiske designere m.m. Vores værdier er baseret på traditionelle dyder, med stort fokus på
fremtiden og udvikling. Vi er med til at løse opgaver og udarbejde projekter i hele landet. Med vores
fleksible løsninger, gør vi det så nemt som muligt for kunderne. Hos os vægter vi videreuddannelse
højt, sådan at vi altid er ajour med de nyeste systemer og trends. Der er altid kort mellem smilende
og de hurtige beslutninger.
Send din ansøgning og CV på job@tech-huset.dk. Har du spørgsmål til stillingen? Kontakt Martin
Lausen på 23300907 eller ml@tech-huset.dk

