Technical Writer – Teknisk Dokumentation
Vi søger en Technical Writer til teknisk dokumentation, da vores dygtige medarbejder skal på barsel.

Jobbet
Hos LINCO Food Systems A/S søger vi en technical writer til et barselsvikariat, der kan bidrage til at udvikle vores
tekniske dokumentation. Profilen vi søger skal udarbejde teknisk dokumentation såsom manualer, salgstekster, tekniske specifikationer og arbejdsinstruktioner til eksisterende og nyudviklede maskiner. Du bliver en del af dokumentationsteamet og vil i tæt samarbejde med vores øvrige dokumentationsmedarbejdere sikre at vores tekniske dokumentation overholder kunde- og myndighedskrav.

De daglige arbejdsområder vil blandt andet være:

/
/
/

Udarbejdelse og vedligeholdelse af en bred palette af teknisk dokumentation, herunder manualer og tekniske specifikationer i henhold til gældende lovgivning i tæt samarbejde med den øvrige D&E-afdeling, installations- og serviceteamet og andre relevante dele af organisationen
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

Vi vil lægge vægt på følgende faglige kvalifikationer:
Vi søger en med uddannelsesbaggrund som Cand.ling.merc. i Engelsk eller lignende. Derudover lægger vi vægt på
følgende kvalifikationer:
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Erfaring med Microsoft Office-pakken samt generel forståelse for IT
Kendskab til maskindirektivet og de krav det stilles til en manual
Erfaring med udarbejdelse af risikovurderinger jf. maskindirektivet vil være en fordel, men det er ikke en betingelse
Kendskab til SAP vil være en fordel, men det er ikke en betingelse
Beherskelse af dansk og engelsk i skrift og tale (engelsk er koncernsprog). Kendskab til tysk vil være en fordel

Personlige kvalifikationer:
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Som person er du kendetegnet ved et højt drive og en løsningsorienteret tilgang til tingene
Ansvarsbevidst og struktureret
Systematisk, målrettet og resultatorienteret
Gode samarbejds- og kommunikationsevner
Kvalitetsbevidst, praktisk orienteret, med fokus på detaljer
Selvkørende, vedholdende og trives i en selvstændig, udadvendt rolle

www.baader.com

Vi tilbyder
En spændende og udfordrende stilling, hvor du får et selvstændigt ansvar og store muligheder for at bidrage til fremtidens løsninger. Du får i høj grad mulighed for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer i en travl hverdag.
Du kan forvente en stor kontaktflade både internt og eksternt i virksomheden og på alle niveauer. Lønnen fastsættes
individuelt efter dine kvalifikationer med pensionsordning, sundhedsforsikring, en attraktiv kantineordning, massørordning, velfungerende personaleforening og kunstforening. Sidst, men ikke mindst, får du nogle engagerede og dygtige kolleger.

Er du interesseret i jobbet?
Vi behandler ansøgninger løbende og lukker rekrutteringen, så snart vi har den rigtige profil. Er du interesseret i stillingen, opfordrer vi dig derfor til at sende din ansøgning så hurtigt som muligt. Send en motiveret ansøgning og CV til
hr-dk@baader.com.
Forventet opstart er 1. juni 2021 eller tidligere. Barselvikariatet er ca. 12 måneder fra opstart.
Du er velkommen til at kontakte Customer Project Execution Manager Tine Hertz på telefon +45 2260 1435, hvis du
har spørgsmål til jobbet

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 fødevareindustrien med over 1.100 ansatte i hele verden. BAADER Gruppen designer og udvikler innovative og holistiske
løsninger, der sikrer intelligent, sikker, effektiv og bæredygtig fødevareforarbejdning i alle faser, fra håndtering af naturressourcer til færdige fødevarer.
LINCO Food Systems A/S i Trige ved Aarhus udvikler maskiner, systemer og fuldautomatiske procesløsninger til slagtning, opskæring og pakning af fjerkræ. Virksomhedens globale eksportandel ligger på 95-99 % og de ca. 550 medarbejdere i kyllingeindustrien er fordelt på 2 fabrikker i Danmark, 1 i Holland og 1 i USA samt lokale salgskontorer, distributører og agenter fordelt over hele verden.
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