
PRODUKTIONSTEKNOLOG
TIL SERVICEAFDELINGEN
Vil du gerne arbejde i krydsfeltet mellem produktion og udvikling 
af nye produkter? Er du uddannet produktionsteknolog og er du 
teknisk minded med en håndværksmæssig baggrund? Så har vi 
måske stillingen, du leder efter.

Som en del af vores team i service/produk-
tvedligeholdelsesafdelingen, vil du komme 
til at arbejde med vedligehold og udvikling 
af AVK’s ventiler til drikke- og spildevand, 
gasforsyning og brandbekæmpelse.

Du vil komme til at beskæftige dig med både 
nyudvikling og optimering af vores eksister-
ende produkter, i et bredt produktprogram 
med mange forskellige produkttyper.

Da AVK er en global virksomhed, vil du 
komme til at arbejde med kolleger i hele 
verden, både i AVK’s produktionsselskaber 
og i vores udviklingskontorer i Polen, Kina 

og Indien.

Arbejdsopgaver:

• Varetage eksisterende produktpakke 
og nye produkter.

• Oprette og vedligeholde stykliste og 
masterdata.

• Ledelse og gennemførelse af egne 
projekter.

• Servicere vores globale produktionsen-
heder i mere end 100 lande.

Faglig profil:

• Uddannet produktionsteknolog eller 
lignende.

• Kendskab til 3D CAD. Vi anvender 
SolidWorks.

• Dansk og engelsk i både skrift og tale.
• Håndværksmæssig baggrund.

Det er en fordel, hvis du er:

• Fleksibel, servicemindet og robust.
• God til at arbejde selvstændigt og er 

vedholdende med opgaverne.
• God til at prioritere og skabe overblik 

samt etablere samarbejdsrelationer.
• Fyldt med drive og et godt humør.
• Projektrelateret rejseaktivitet kan kan 

forekomme.

AVK tilbyder dig:

• Et spændende job i et globalt miljø, 
der er præget af vækst, innovation og 
forandringer.

• Rig mulighed for både personlig og 
faglig udvikling.

• Et uhøjtideligt arbejdsmiljø.
• Løn efter kvalifikation og erfaring.

Ansøgningsfrist er den 20. november 2021, 
men vi afholder løbende ansættelsesaftaler. 

Vil du vide mere om stillingen, er du velkom-
men til at kontakte Manager Kenneth Blom 
på tlf. 23 25 80 70.

Ansøgning sendes sammen med CV til 
techservice@avk.dk mærket ”Produktionste-
knolog”.

Kort om AVK

Hos  AVK udvikler og producerer vi produkter 
til vand- og gasforsyning, spildevandsbehan-

dling 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 produk-
tions- og salgsselskaber og beskæftiger ca. 

4.400 medarbejdere på verdensplan.

I Galten ligger vores globale Supply Chain
afdeling sammen med en række andre af-
delinger for global support til vores datter-

selskaber.

AVK er i en rivende udvikling, og de seneste 
par år har budt på mange nye udviklingspro-

jekter i Danmark og globalt.

www.avkvalves.com

http://www.avkvalves.com

