
 

Maskiningeniør eller lignende, Studiejob - Kolding 
Hos Tech-Huset er der fart og feltet og vi har ofte opgaver liggende. Derfor søger vi en 

maskiningeniør, diplomingeniør med fokus på maskin eller lignende, der har mod på at løse opgaver 

på vores tegnestue i Kolding. Du behøves ikke at have en masse erfaring, men viljen til at lære og 

hjælpe vores dygtige maskiningeniører med forfaldende opgaver.  

Muligheder og hands-on erfaring  

Vi har en flad ledelsesstruktur og højt til loftet, det vil derfor altid være muligt at få fri til eksamener 

og alt det andet vi ved, der skal passes på et studie. Det vi tilbyder, er en mulighed for at få timer hist 

og her, som det passer dig og de opgaver vi har. Der vil derfor ikke være et fast antal timer om ugen, 

hvor du skal møde op. Dog er det vigtigt for netop denne stilling at du møder op i Kolding, da du ofte 

skal hjælpe vores in-house maskiningeniører. 

Man skal trives en travl hverdag, hvor opgaverne kan skifte fra den ene gang til den anden. Det giver 

dig en unik mulighed for at finde ud af, hvad du gerne vil sidde med fremadrettet. Derudover 

kommer du til at have et stærkt bagland at sparre med og lære fra. 

Du kan se frem til følgende  

• Flere forskellige projekter 

• Samarbejde med dygtige maskiningeniører, der ser frem til at lære fra sig 

• Unik mulighed for at få erfaring med det du lærer 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 Ida Storm 

på 53871711 eller is@tech-huset.dk  
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