Yngre Projektingeniør/Maskinmester
søges til Internationalt Projektarbejde
Vil du være med på et ungt, erfarent og videnstungt team som brænder for at lave
procesanlæg til fiskeopdræt, rundt omkring i verden, så er denne stilling lige noget for dig.
Om jobbet
Stillingen som Commissioning Engineer er i vores projekt- & service team, hvor du vil
indgå i et tætsamarbejde med vores nuværende ansatte. Du får reference til den
ansvarlige projektafdelingen.
Dine arbejdsopgaver vil hovedsagelig være commissioning af projekter ud i verden,
projektering af nye anlæg, kvalitetssikring af løsninger, koordinering med designere,
medvirken ved udarbejdelse af projektmodel, samt andre projektrelaterede opgaver.
Ønskede kvalifikationer:
Du har en relevant uddannelse og har ”hovedet skruet rigtig på”.
 Uddannet Ingeniør, maskinmester eller lignende
 Kendskab til projektorienteret arbejde
 Erfaring med montageledelse i udlandet, herunder planlægning og rapportering
 Er god til engelsk i skrift og tale
 God tegningsforståelse
 God forståelse for tekniske installationer
 Kendskab til Office pakken og Autodesk programmer
 Kendskab til arbejdsmiljø på byggepladser, ikke et krav men en fordel
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.
 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 på tværs af virksomheden og løse ad-hoc
opgaver.
 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 har adresse i Vejle, og opererer i hele verden med at levere
fiskeopdrætsløsninger til både salt- og ferskvand fisk. Vi dækker områder fra turn-key
løsninger til højkvalitets udstyr og komponenter. I dambrugsløsninger, 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.
Tiltrædelse: Hurtigst muligt.
Har du spørgsmål kan du kigge på vores hjemmeside, www.aquatec-solutions.com, eller
kontakte projektdirektør Steffen Møller, på telefon 42130823, ansøgningen, sendes til
scm@aqs.dk hurtigst muligt. Skriv i ansøgningen hvor du har set annoncen.

