Teknisk designer/assistent søges
Vil du være med på et ungt, erfarent og videns tungt team som laver designløsninger til fiskeopdræt, for
både salt-og ferskvandsfisk rundt omkring i verden, så er denne stilling muligvis lige noget for dig.
Om jobbet
Stillingen som teknisk designer/ assistent er i vores design team, hvor du vil indgå i et tæt samarbejde med
vores nuværende ansatte. Du får reference til projektkoordinatoren.
Dine arbejdsopgaver vil hovedsagelig være forbundet med 3D og 2D tegnings- og dokumentationsopgaver,
dette er bl.a. arbejdsopgaver af varierende karakter på projekter-/salgsopgaver.
Ønskede kvalifikationer:
Du er uddannet Teknisk Designer/assistent og har ”hovedet skruet rigtig på”.
 Ekspertbruger af Autodesk Inventor
 Er god til engelsk i skrift og tale
 God forståelse for tekniske installationer
 God materialeforståelse
 Kendskab til, Vault og AutoCAD
Ønskede personlige egenskaber:
 Du er stabil, lærenem, har sund fornuft og tager ejerskab af dine arbejdsopgaver.
 Du er indstillet på en varieret hverdag med mange bolde i luften og har en fleksibel indstilling til
arbejdstider, som projektarbejdet kræver.
 Bidrager med forslag til effektivisering af arbejdsgangen.
 Det er ikke absolut et krav, at du kommer fra den industrielle branche, men du skal være fortrolig
med maskintegninger og det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra metal/plastbranchen eller
procesindustrien.
 Du skal være parat til at samarbejde med værkstedet omkring designløsning af opgaver, selv
opmåle, lave skitser, og derefter færdigtegne.
 Du skal både kunne arbejde selvstændigt, og sammen med kollegaer i forskellige projekter.
 Du kommer til at arbejde i en virksomhed hvor der er en voksende fokus på kvalitet. Derfor er det
nødvendigt at du som person er omstillingsvillig efterhånden som kravene øges.
Om Aquatec Solutions
Aquatec Solutions opererer i hele verden med at levere fiskeopdræts-løsninger til både salt-og ferskvand
fisk. Vi dækker områder fra turn-key løsninger til høj kvalitets udstyr og komponenter. I dambrug løsninger,
går vi hele vejen fra udvikling og design til projektstyring og installation.
Vi tilbyder:
 Et job i et team af dygtige og motiverede kolleger.
 Et selvstændigt og alsidigt job med frihed under ansvar.
Ansøgningsfrist snarest muligt, der afholdes samtaler løbende. Ansøgning inkl. forventet lønniveau, sendes
til; Aquatec Solutions A/S, Sadelmagervej 19, 7100 Vejle. Att.: Mads Laurberg, eller ml@aqs.dk

