ELINSTALLATØR / ELEKTRIKER MED INDUSTRIEL BAGGRUND
CHECK-IN PÅ DIT NYE JOB

Har du lyst til at blive en del af en dynamisk virksomhed, der står over for et internationalt gennembrud med de daglige
udfordringer, der hører med, når en virksomhed skaleres?
Vi arbejder med design, udvikling og produktion af high-end produkter til lufthavne - herunder selvbetjeningsautomater. Siden
starten i 2012 er det gået stærkt, og vi står overfor et gennembrud og søger derfor en ny kollega til vores produktions- og
installationsteam.
Vi har kontor både på Frederiksberg i København og i Nørresundby tæt på Aalborg Lufthavn, hvor vi også har montage og
produktion. Her vil du få din daglige gang i et positivt og uformelt arbejdsmiljø, hvor vi forsøger at kombinere pionerånd med
fokus på vækst. Vi har konstant fokus på kvalitet og effektivitet. Fagligt refereres til vores produktionschef.
Om jobbet
Du vil deltage i montage og installation af produkter i produktionen, og være med til on-site installation i lufthavne.
Du vil have en stor snitflade med de andre i både udviklingsafdelingen og produktionen.
Dine primære opgaver bliver:
• at installere hardware og kabler i automater
• at teste installationer samt PLC I/O testing
• bistå med el design for hardware montage og kabelføringsveje
• at udbedre elektriske og mekaniske problemer
• opbygning og implementering af installationsprocedurer og systemer
• on-site kabling, test og indkøring af styresystemer
• konfiguration af hardware
• forberede testdokumentation
• deltage i godkendelse af produkter (ex. UL, CE, EMV)
• produktionsforberedelse af ordrer

Om dig
Det er vigtigt at du har en god praktisk og umiddelbar forståelse og hurtig dømmekraft. En baggrund som industrielektriker,
elektriker, elektroniktekniker eller automatikmekaniker er et ufravigeligt krav. Du kan læse tekniske tegninger og har måske
kendskab til inventor, autocad, mm.
• Du arbejder struktureret og systematisk.

• Du er punktlig og lader dig ikke slå ud af hastigt nærmende deadlines.
• Effektiv, kvalitetsbevidst og besidder faglig stolthed
• Detaljeorienteret, omhyggelig og kvalitetsbevidst
• God til at have mange bolde i luften og stadig bevare både ro og fokus
• Du er positiv, har et godt humør og en venlig attitude.
• Du er fleksibel og har mulighed for rejseaktivitet i perioder.
• Flydende i dansk og engelsk på højt niveau (både skrift og tale)
• Tyskkundskaber er en fordel
• Minimum fem års erfaring med relevant konstruktions- og udviklingsarbejde
• Erfaring med at 3D modellere (vi anvender Autodesk Inventor)

Interesseret?
Ansøgninger og eventuelle spørgsmål sendes til Niels Marcus Pedersen på job@marcuspedersen.dk eller tlf. 40 90 06 02.
Ansøgningsfristen er d. 1. december, 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!

