
UDVIKLINGSINGENIØR
CHECK-IN PÅ DIT NYE JOB

Vil du være med til at udvikle fremtidens produkter til verdens lufthavne?

Vi arbejder med design, udvikling og produktion af high-end produkter til lufthavne, herunder selvbetjente check-in automater, 
security checkpoints og møbler. Vi har fokus på høj kvalitet, brugervenlighed og effektivitet med visionen om at være en af de 
toneangivende leverandører inden for branchen.

Virksomheden er knap fem år gammel og har et stærkt fundament i form af et lille men engageret team bestående af 
ingeniører, designere, arkitekter og produktionsfolk. Vi står overfor vores internationale gennembrud og oplever stor interesse 
for vores produkter fra hele verden. Derfor mangler vi en dygtig udviklingsingeniør til at styrke vores team, så vi fortsat kan 
følge med udviklingen. 

Om jobbet

Dine primære ansvarsområder bliver inden for konstruktion, produktdetaljering og produktionsmodning, og du kommer både 
til at arbejde med udvikling af nye produkter og optimering af eksisterende. Lufthavnsbranchen er et udfordrende område at 
udvikle produkter til, da der er høje krav til bl.a. holdbarhed og sikkerhed.

Du kommer til at samarbejde tæt med de øvrige ingeniører i udviklingsafdelingen, med produktionsafdelingen og med 
vores interne designafdeling. Sammen med os skal du sikre at æstetik og brugervenlighed forenes med funktionalitet 
og produktionsvenlighed. Herudover skal du udarbejde og vedligeholde dokumentation på produkter samt deltage i 
kvalitetssikring.

Vi har en uformel omgangstone i et dynamisk og inspirerende miljø, hvor du får et stort ansvar og har mulighed for at præge 
virksomhedens videre udvikling.

Ud over kontor i Aalborg Lufthavn og produktion i Nørresundby har vi for nylig ekspanderet med et kontor på Holmen i 
København, hvor du vil få din daglige gang. 

Fagligt refererer du til vores udviklingschef.

Din profil

Faglige kvalifikationer:

• Gerne uddannet ingeniør (maskin-, produktion-, industrielt design el.lign.)

• Minimum fem års erfaring med relevant konstruktions- og udviklingsarbejde

• Erfaring med at 3D modellere (vi anvender Autodesk Inventor)



Interesseret?

Ansøgninger sendes til job@marcuspedersen.dk, og eventuelle spørgsmål rettes til CEO Niels Marcus Pedersen på mail eller 
tlf. 40 90 06 02.

Ansøgningsfristen er d. 23. juli, og der afholdes samtaler løbende. Stillingen ønskes besat snarest efter aftale. 
Du kan læse mere om virksomheden og vores produkter på www.marcuspedersen.dk. 

Vi glæder os til at høre fra dig!

• God teknisk forståelse og dømmekraft – også i pressede situationer

• Kendskab til produktion, herunder gerne erfaringer med tyndpladebearbejdning

• Sprog: Flydende i dansk (skrift og tale) og højt niveau i engelsk (skrift og tale). Kendskab til tysk er en fordel

• Du kan kommunikere klart og præcist til både kolleger og kunder.

Som person:

•  ... arbejder du struktureret og er omhyggelig

•  ... er du detaljeorienteret og kvalitetsbevidst

•  ... er du proaktiv, løsningsorienteret og ansvarsbevidst i forhold til at nå deadlines

•  ... har du et godt humør, team spirit og en venlig attitude

•  ... er du god til at håndtere mange bolde i luften og samtidig bevare ro og fokus

•  ... trives du i et kreativt miljø og kan se glæden i at skabe nye produkter


