Human Skills søger Maskiningeniør til DS Triple A/S
DS Triple A/S Silkeborg
DS Triple A/S er i rivende udvikling og vi har travlt. Til vores kontor og fremstilling i Silkeborg søger vi en
dygtig og engageret maskiningeniør til konstruktion og udvikling af komponenter og proces anlæg. Du vil
blive involveret i forskellige projekter mange steder i verden. Du vil være den primære tekniske kraft i både
projekter og udviklingsopgaver. Har du øje for detaljer og flair for teknik, er det dig vi søger.
Firmaet
DS Triple er et mindre firma med 11 ansatte, og vi har travlt med udvikling af løsninger til fødevareindustrien
primært inden for varmebehandling af flydende fødevarer. Vi laver kundetilpasset løsninger og anvender de
nyeste produktionsmetoder for at opnå de bedste og mest kosteffektive løsninger. Vi har en meget flad
organisation så der er rig mulighed for at deltage i forskellige typer opgaver og projekter. Afdelingen er
præget af en uformel tone, og vi er ALTID parat til at hjælpe hinanden.
Dine arbejdsopgaver
•

Dimensionering og konstruktion af kundetilpassede løsninger

•

Deltage i udviklingsforløb for standard anlæg

•

Udarbejdelse af produktionstegninger i Autodesk Inventor

•

Valg af komponenter og sparring med leverandører

•

Sparring med projektleder og produktion, både i Danmark og udlandet

Dine kvalifikationer
•

Du er maskiningeniør eller tilsvarende

•

Gerne med håndværksmæssig baggrund

•

Du er ansvarsbevidst, kvalitetsorienteret og struktureret i dit arbejde

•

Du er motiveret for at dygtiggøre dig og udvikle din jobfunktion.

•

Du er god til at kommunikere og samarbejde

•

Erfaring med konstruktion af procesanlæg

•

Gerne erfaring med styrkeberegning, flow og tryktab

•

Du behersker engelsk i skrift og tale, gerne tysk

•

Kendskab til Autodesk Inventor og VAULT

•

Lyst at springe på et tog der kører stærkt, og gerne være med til at sidde på en af de forreste pladser

Vi tilbyder
•

En attraktiv branche i kraftig vækst

•

Et alsidigt job med stor personlig frihed under ansvar, i en velfungerende afdeling

•

Et job med faglige og personlige udviklingsmuligheder

•

Gode ansættelsesforhold, flekstid, sundhedsforsikring, bonusordning firmapension m.m.

Er du interesseret?
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Peter Schrøder fra Human Skills, på tlf.:
61199916. Send motiveret ansøgning og CV snarest muligt, via e-mail: ansogning@humanskills.dk
mærket ”Maskiningeniør DS Triple”.

