Technical Writer
Vi har travlt og leder derfor efter en ekstra kollega, som kan bidrage til at udvikle vores tekniske dokumentation. I jobbet
skal du udarbejde teknisk dokumentation såsom manualer til eksisterende og nyudviklede maskiner. Du vil i tæt
samarbejde med vores øvrige dokumentationsmedarbejdere sikre, at vores tekniske dokumentation overholder kunde- og
myndighedskrav.

Stillingen
De daglige arbejdsområder vil være:
 Udarbejdelse og vedligeholdelse af teknisk dokumentation herunder manualer og tekniske specifikationer i
henhold til gældende lovgivning i tæt samarbejde med R&D, Engineering og Product Managers.
 Udvikle og vedligeholde templates og guidelines i samarbejde med de øvrige dokumentationsmedarbejdere.
 Koordinere udarbejdelsen af teknisk dokumentation med vores udenlandske datterselskaber samt vores
moderselskab i Tyskland.

Faglige og personlige kvalifikationer
Vi søger en cand.ling.merc. i engelsk eller en maskiningeniør eller procesteknolog med erfaring med manualskrivning i
forbindelse med maskinbygning - gerne inden for fødevarebranchen.
Vi vil lægge vægt på følgende faglige kvalifikationer
 Erfaring med Microsoft Office-pakken samt generel forståelse for IT.
 Kendskab til maskindirektivet og de krav det stiller til en manual.
 Kendskab til SAP vil være en fordel, men det er ikke en betingelse.
 Beherskelse af dansk og engelsk i skrift og tale (koncernsproget er engelsk). Kendskab til tysk vil være en fordel.
Personlige kvalifikationer
 Stort personligt drive
 Ansvarsbevidst og struktureret
 Systematisk, målrettet og resultatorienteret
 Gode samarbejds- og kommunikationsevner
 Kvalitetsbevidst og praktisk orienteret
 Selvkørende, vedholdende og trives i en selvstændig og udadvendt rolle
Vi tilbyder
En spændende og udfordrende stilling med selvstændigt ansvar og store muligheder for at komme med løsninger til
”holdet”. Vi tilbyder pensionsordning, sundhedsforsikring, mulighed for fleksibel arbejdstid, en attraktiv kantineordning,
massørordning, velfungerende personaleforening og kunstforening og sidst men ikke mindst nogle engagerede og dygtige
kolleger.
Yderligere information
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Lead Technical Writer, Tine Hertz, på
Tine.Hertz@baader.com
Er du interesseret i stillingen?
Vi behandler ansøgninger løbende og lukker rekrutteringen, når vi har den rigtige profil. Er du interesseret i stillingen, så
send din ansøgning så hurtigt som muligt. Registrer venligst din ansøgning og CV via QuickApply på Jobindex.

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 1000 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, her udvikles, produceres og
sælges maskiner og komplette anlæg, og man har en global eksportandel på 95-99 %. Der beskæftiges ca. 550 medarbejdere på 2
fabrikker i Danmark, 1 i Holland og 1 i USA, og virksomheden er i øvrigt repræsenteret i hele verden med lokale salgskontorer,
distributører og agenter.

