MASKINKONSTRUKTØR
HOS AVK TECH TOOLSHOP
Vi søger en dygtig maskinkonstruktør som har lyst til at præge udviklingen af produktionsudstyr i en ledende global koncern.

Du bliver en del af et stærkt team i AVK Tech
Toolshop, som i samarbejde med AVK’s
productionssteder udvikler og fremstiller
specialmaskiner, trykprøveudstyr, pulvercoating-anlæg, formværktøjer og meget
andet produktionsudstyr.
Faglig profil:
Vi forestiller os, at du er uddannet maskiningeniør, maskinmester eller maskintekniker
- gerne med en faglig baggrund.
Erfaring med opbygning af specialmaskiner
vil være en fordel, men ikke et krav.
Det er nødvendigt, at du kan skrive og tale
engelsk.
Dine primære arbejdsopgaver:
• Konstruktion i 3-D CAD SolidWorks
• Fremstilling af arbejdstegninger
• Indkøb af materialer og komponenter
• Tilbudsgivning
• Opfølgning af egne projekter
• Ad hoc opgaver

Vi tilbyder dig:
• En spændende og udfordrende stilling i
en global virksomhed
• Gode muligheder for både personlig og
faglig udvikling
• Et uhøjtideligt og dynamisk arbejsmiljø,
som er præget af vækst og innovation
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget
velkommen til at kontakte afdelingsleder
Lars Kristensen på tlf: 4041 9409.
Send din ansøgning sammen med dit CV og
anbefalinger til lok@avk.dk.
Tiltrædelse snarest muligt, og vi indkalder til
samtaler løbende.

Kort om AVK
Hos AVK udvikler og producerer vi produkter til
vand- og gasforsyning, spildevandsbehandling
og brandbekæmpelse. Vi har fuld fokus på at
udtænke holdbare løsninger, som kan bidrage
til vores fælles FN-mål omkring bæredygtig
udvikling.
AVK har hovedsæde i Skovby og Galten nær
Aarhus, dækker over mere end 100 produktions- og salgsselskaber og beskæftiger ca.
4.400 medarbejdere på verdensplan.
Vores Toolshop ligger i Galten sammen med
en række andre afdelinger for global support til
vores datterselskaber.
AVK er i en rivende udvikling, og de seneste par
år har budt på mange nye udviklingsprojekter i
Danmark og globalt.
Læs mere på www.avkvalves.com

