
INGENIØRPRAKTIKANT SØGES
CHECK-IN PÅ DIT NYE PRAKTIKSTED

Om virksomheden

Marcus Pedersen er et lille og dynamisk designfirma specialiseret i industriel design til lufthavne. Vi arbejder i krydsfeltet 
mellem design, ingeniørvidenskab og håndværk, hvor faglighederne er repræsenteret af et ungt og tværfagligt team. Vores 
kontor ligger i Aalborg Lufthavn, og den daglige kontakt til passagerer og personale er en vigtig del af vores tilgang til design.

Du vil blive en del af et engageret team, der ser frem til at byde dig velkommen i vores uformelle miljø, hvor dit drive, dine 
ideer, perspektiver og dit bidrag til den positive stemning vil blive værdsat.

Vi har kontor i Aalborg Lufthavn, produktion i Nørresundby samt kontor på Frederiksberg, hvor du vil have din daglige gang.

Om dig

• Du er en dygtig, ambitiøs og engageret ingeniørstuderende på en bachelor- eller kandidatuddannelse indenfor produktion  

   eller maskin

• Du har en veludviklet teknisk forståelse og kendskab til produktionsteknologier (gerne inden for tyndpladebearbejdning, men  

   det er ikke et krav)

• Du er god til at arbejde i 3D CAD programmer (vi anvender Autodesk Inventor)

• Du er grundig, struktureret og har øje for både detalje og helhed

• Du kan arbejde selvstændigt, og er god til at overholde deadlines

• Du er fortrolig med at kommunikere på engelsk, såvel skriftligt som mundtligt

• Du har et godt humør og en venlig attitude

Om praktikken

• Du kommer til at bruge din tekniske forståelse til produktkonstruktion og mekaniske detaljeløsninger

• Du kommer til at deltage i udviklingen af både nye produkter og optimere eksisterende

• Du kommer til at udarbejde og vedligeholde dokumentation på produkter samt deltage i kvalitetssikring

• Du vil blive udfordret fagligt og få stor indflydelse på dine arbejdsopgaver

Praktikperiode: Fra efteråret 2018 og cirka et halvt år frem.

Interesseret?

Ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag sendes til job@marcuspedersen.dk (emnefelt: Ingeniørpraktik). 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Niels Marcus Pedersen på niels@marcuspedersen.dk eller tlf. 40 90 06 02.

Du kan læse mere om virksomheden og vores produkter på www.marcuspedersen.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig!


