Stensbo vækster og søger derfor en Teknisk Designer

Stillingen
Du bliver en central drivkraft i forskellige projekter hos vores kunder.
De projekter du selvstændigt kommer til at arbejde med, vil naturligvis være på områder, hvor du har
erfaring og kompetencer. Du er personen, som trives i en afvekslende hverdag og har erfaringen eller
ser dig selv have viljen, lysten og evnen til, at fungere som en engageret samarbejdspartner både
internt i virksomheden og i projekter ude hos vores kunder.
Stensbo Engineering har afdeling på Fyn (Tommerup) og Jylland (Esbjerg) og du vil blive tilknyttet den
afdeling som passer dig geografisk bedst.

Vi forstiller os at du har følgende kompetencer:




Har en uddannelse som teknisk designer / assistent, produktions teknolog eller lign. Teknisk
uddannelse
har min 2-5 års erfaring med 3D Cad-systemer, Inventor eller ProE ( creo )
har erfaring med disse områder:
Maskinkonstruktion
Plant design og 3D rørtræk ( PDMS, AutoPlant eller AutoCAD plant 3D )
Proces-udstyr, tanke, P&I diagrammer og lign.
Kan arbejde både selvstændigt og som en del af en projektgruppe

Vi tilbyder:






En stilling med udviklingsmulighder og et stærkt backup team
En virksomhed i vækst og med særdeles gode og solide perspektiver for fremtiden
En konkurrencedygtig lønpakke, sundhedsforsikring og mulighed for uddannelse på relevante
områder
En virksomhed med en flad organisationsstruktur, engagerede kollegaer i et uformelt miljø
Et medarbejder team med høje faglige kompetencer og internationalt præg

- Du vil blive en del af en virksomhed med en solid og kontinuerlig vækst inden for offshore-, maskinog procesindustrien. En virksomhed hvor både nuværende og nye kunder ser Stensbo Engineering og
teamet som en loyal og faglig stærk samarbejdspartner.

Har du spørgsmål til stillingen og eller virksomheden er du meget velkommen til at kontakte Mogens
Pallesen. Ansøgningen indsendes snarest på mail: mpa@stensbo.dk. Vi indkalder løbende kandidater til
samtale.
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