Weiss ApS søger Konstruktør

Som specialister i forbrændings- og
kedelsystemer til biomasse og affald for
såvel industri som fjernvarme, oplever
vi en

stigende efterspørgsel efter vore

produkter. Derfor søger vi en ny kollega
til vores service team.
KONSTRUKTØR TIL BIOMASSEANLÆG
Weiss ApS søger konstruktør – gerne med kendskab til SolidWorks, Autodesc Inventor, og kedelsystemer

Oprettet
11-02-2020
Ansøgningsfrist
løbende
Forventet start
01-04-2020
Antal stillinger
1
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Arbejdssted
Weiss, Hadsund

Motiveres du af tekniske udfordringer?
Til en af verdens førende organisationer inden for varme- og dampanlæg til biomasse, søger
vi en konstruktør til udfordrende stilling i Weiss ApS – part of Linka Group
Som konstruktør hos Weiss ApS skal du varetage en bred vifte af opgaver inden for projektering og konstruktion af fuldautomatiserede varme- og dampanlæg for både Weiss og Linka
Energy, med base hos Weiss, Hadsund. Du vil beskæftige dig med virksomhedens kunder,
produkter og samarbejdspartnere i forbindelse med følgende:









Maskinkonstruktion
Maskin- og anlægslayout
Dimensionering
Kalkulationer
Styklister
Håndtering af serviceopgaver/reservedelssalg
Maskinsikkerhed
Ad-hoc opgaver

Kvalifikationer og kompetencer
Du er uddannet produktionsteknolog, ingeniør eller lignende. Har du en faglig baggrund som
smed, VVS’er eller anden håndværksmæssig uddannelse er dette et plus. Du har erfaring i at
arbejde med mekanisk konstruktion samt med at tegne med 3D.
Det er vigtigt, at du trives med teknisk udfordrende opgaver. Du formår at være faglig problemknuser, og du kan arbejde både selvstændigt og resultatorienteret. Derudover formår du
at forblive struktureret i en hurtig omskiftelig hverdag.
I din dialog og kontakt med kunder og samarbejdspartnere
er du både imødekommende og omgængelig, hvorved du
formår at levere en meget høj kvalitet i din service.
Du behersker engelsk i både skrift og tale.









Et udfordrende job i en international, dynamisk organisation/Group
En central, koordinerende rolle
Spændende internationale kontakter
Muligheden for at kunne gøre en forskel
Arbejde med grønne løsninger
God fast gage og pensionsordning.
Fleksible ansættelsesforhold

World-class green service solutions

Weiss ApS tilbyder:

Sådan ansøger du
Ansøgning samt CV sendes pr. e-mail til anmubi@weiss2energy.eu
Spørgsmål kan rettes til Adm. Direktør Kenneth Iversen på tlf. 28 91 85 02
Hvis du ønsker at vide mere om Weiss APS, kan du også besøge vores hjemmeside
www.weiss2energy.eu
Ansøgningsfrist: Ansøgninger vurderes løbende
Ansøgninger behandles i henhold til Databeskyttelsesloven.

Om Linka Group
Linka er grundlagt i 1978 og er blandt verdens førende specialister inden for udvikling, projektering og opførsel af fuldautomatiske biomasseanlæg, til industri, institutioner, landbrug
og fjernvarmeværker. Virksomheden beskæftiger cirka 50 medarbejdere, fordelt på administration, produktion, montage og service. Vi har desuden to datterselskaber, Weiss ApS i
Hadsund og Jernforsen, i Sverige.

