Produktionsteknikkere
Vil du være teknisk bindeled mellem produktion og udvikling og sikre, at vores produktionsgrundlag matcher den
fremtidige produktion? Er du nysgerrig, ambitiøs og har du mekanisk snilde og teknisk forståelse? Så læs med
her.

Jobbet
Til nyoprettet Production Engineering afdeling søger vi 2 produktionsteknikkere til at være teknisk bindeled mellem produktion og udviklingen. For begge stillinger gælder det, at de første 6-12 måneder vil være fysisk placeret i
Gjesing på Djursland, hvor du vil være tilknyttet et større udviklingsprojekt. Din primær opgave vil være at sammen med produktion og udviklingen sikrer, at produktionsgrundlaget kommer på plads i forhold til den fremtidige
produktion. Efterfølgende vil du være placeret i Trige ved Aarhus og dine primære arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:
 Ud fra 3D tegninger skal du udarbejde 2D tegninger i vores Solidworks system, og styklister til brug som
produktionsgrundlaget samt sikre, at det bliver uploadet til SAP.
 Være teknisk support til produktionen i forhold til valg af materiale og fremstillingsmetode.
 Sikre at produktionsgrundlaget bliver tilpasset produktionens behov.
 Oprette og vedligeholde stamdata i SAP.
 Ad hoc opgaver af teknisk karakterer.

Faglige og personlige kvalifikationer:


Du har erfaring med at anvende Solidworks til udarbejdelse af 2D tegninger til brug for produktionsgrundlag.



Du har også erfaring med anvendelse, oprettelse og vedligeholdelse af komponenter og styklister, gerne i
SAP.



Du er habil bruger af Microsoft Office.



Du kan kommunikere og dokumentere på både dansk og engelsk.



Du skal have mekanisk snilde og teknisk forståelse over flere fagområder.



Du er selvmotiverende og søger efter nye muligheder og samtidig har du konstant fokus på at være effektiv og omkostningsorienteret.



Du er altid kreativt tænkende og søger nye veje for at nå dine mål.

Vi tilbyder
En spændende og udfordrende stilling, hvor du får mulighed for at bruge din erfaring til at udvikle jobfunktionen.
En afvekslende og travl hverdag, som vil udvikle dig fagligt og personligt. Et godt arbejdsmiljø med en uformel
omgangstone og gensidig respekt. Derudover får du pensionsordning, sundhedsforsikring, mulighed for fleksibel
arbejdstid, en attraktiv kantineordning, massørordning, velfungerende personaleforening og kunstforening, og
sidst men ikke mindst får du nogle engagerede og dygtige kolleger.

Er du interesseret i stillingen?
Vi behandler ansøgninger løbende og lukker rekrutteringen, så snart vi har de rigtige profiler. Er du interesseret i stillingen, opfordrer vi dig derfor til at sende din ansøgning så hurtigt som muligt. Upload en motiveret
ansøgning og CV via Quick Apply.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Planning Manager, Mikael Gammelgaard, på
telefon 2260 1339.
Vi ser frem til at høre fra dig.

Om virksomheden
LINCO Food Systems A/S er en del af BAADER Gruppen, en af verdens førende producenter af procesudstyr til fjerkræ- og fiskeindustrien med over 1.100 ansatte i hele verden. LINCO Food Systems A/S udvikler
maskiner, systemer og fuldautomatiske procesløsninger til slagtning, opskæring og pakning af fjerkræ.
LINCO Food Systems A/S i Trige ved Aarhus er BAADER Gruppens hovedcenter i forhold til fjerkræindustrien. Virksomheden udvikler, producerer og sælger maskiner og komplette anlæg og har en global eksportandel på 95-99 %. Virksomheden beskæftiger ca. 550 medarbejdere fordelt på 2 fabrikker i Danmark, 1 i Holland og 1 i USA og er i øvrigt repræsenteret i hele verden med lokale salgskontorer, distributører og agenter.

