
 

Maskiningeniør 
Med erfaring i stålkonstruktioner og beregninger af 

tanke, rør og procesudstyr 

  

 

 

 

 

STENSBO ENGINEERING er i udvikling og søger en specialist 

   

STENSBO ENGINEERING er i vækst, og søger derfor en ny kollega til vores afdeling, som laver beregninger indenfor stål, tanke og rør. 

Afdelingen består af erfarne ingeniører indenfor Plantdesign og beregninger af stålkonstruktioner, tryktanke og rørstress. Vi søger en 

erfaren og kompetent kollega, som kan styrke et erfarent team.  

 

Jobbet:  

Du skal kunne arbejde selvstændigt med projekter og opgaver for flere af vores faste kunder indenfor beregninger af tanke og rør. 

De opgaver, du selvstændigt kommer til at arbejde med, vil naturligvis være på områder, hvor du enten har eller tilegner dig solid og 

specifik erfaring og kompetence. 

 

Vi forventer, at du: 

• har en uddannelse som Maskiningeniør. 
• har erfaring med Autodesk Inventor, 2D AutoCAD og gerne Plant 3D. 
• har solid erfaring med følgende områder: 

- Beregninger af stålstrukturer 
- VVD (Visuel Vessel Design) 
- Rørstressberegning, gerne Rohr2 

• kan arbejde selvstændigt  
• formår at ”gribe bolden” hos kunden som konsulent/samarbejdspartner 
• er fleksibel, teamorienteret, handlekraftig og ansvarsbevidst 

Du er personen, der fungerer godt i en afvekslende hverdag, og har allerede erfaringen med, eller ser dig selv have viljen, lysten og evnen 

til at fungere som dygtig konsulent/samarbejdspartner for forskellige kunder.  

Du bevarer overblikket og arbejder struktureret og motiveres af at gøre en forskel i dit arbejde. 

Arbejdet vil primært foregå fra STENSBO’s domicil i Tommerup (Odense-området). 

 

Vi tilbyder: 

• et udfordrende job med udviklingsmuligheder og backup fra teamet af kolleger 
• et team af ca. 12 engagerede kolleger i et uformelt miljø og med en flad organisationsstruktur  
• en kultur med afgørende fokus på kvalitet, kundeorienterede løsninger og handlinger            
• en virksomhed i vækst og med særdeles gode og solide perspektiver for fremtiden  
• en konkurrencedygtig lønpakke i forhold til kvalifikationer.  
• mulighed for uddannelse på relevante områder 

Du bliver en del af en rådgivende ingeniørvirksomhed, som har en solid og voksende kundeportefølje bestående af velkendte 

industrivirksomheder rundt omkring i landet. 

 
Tiltrædelse: Snarest muligt 

Ansøgning sendes til info@stensbo.dk – Ansøgningsfrist 14/2-21 

Se mere på www.stensbo.dk, eller ring til Mogens Pallesen +45 51 51 09 62 / Michael Grønning +45 29 90 58 17    

 

Om STENSBO ENGINEERING:  

STENSBO Engineering er en rådgivende ingeniørvirksomhed, der leverer konsulentydelser til kunder inden for maskin- bygnings- og 

procesindustrien landet over. Derudover leverer vi specialistviden i form af beregninger til lastbilopbygninger med kraner og 

specialopbygninger af køretøjer og producerer og sælger komponenter til disse opbygninger. STENSBO får flere og flere forespørgsler på 

vores ydelser og viden og bestræber os på at være ”at the cutting edge” med faglig kompetence inden for vores felt, som blandt andet 

omhandler beregning og konstruktion af trykbærende udstyr, stålkonstruktioner, procesudstyr og beton. 

          Vi behandler naturligvis din ansøgning 100 % fortroligt, og indhenter ikke referencer uden forudgående accept fra dig. 
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