1/7/2021

ProﬁlSearch - Atlas Incinerators / Maskiningeniør / Marinebranchen / Sydsjælland

Maskiningeniør - Marinebranchen - Sydsjælland
Job id:

KD / 833

Arbejdssted:

Sydsjælland

Firma:

Atlas Incinerators

Kunne du tænke dig at blive en vigtig del af Atlas Incinerators' tekniske team, motiveres
du af at arbejde med udvikling og konstruktion af tekniske anlæg? Så kunne denne
spændende stilling måske være noget for dig?
Atlas Incinerators søger en maskiningeniør, maskinmester eller lignende til konstruktion og udvikling af nye produktområder,
blandt andet nye Incinerator-modeller og størrelser, samt røggasrensningsanlæg for disse. Du vil ligeledes deltage i den tekniske
support, samt speciﬁkation og tilretning af produktionsgrundlaget for kundespeciﬁkke ordrer.
Din hverdag vil være præget af mange spændende og udfordrende opgaver, du vil komme til at arbejde meget tværfagligt og
komme til arbejde med næsten alle aspekter indenfor design, udvikling, konstruktion og dokumentation.
Hensigten er, at du skal udvikle dig til at blive en af vores tekniske eksperter indenfor vores maskiner og anlæg, hvor forståelse for
samspillet mellem maskin- og processtyring, f.eks. mekanik, hydraulik, blæsere og styring er væsentlig. Arbejdsstedet er:
Masnedøvej 73, 4760 Vordingborg.

Jobbet:
Dine opgaver og daglige arbejde vil være meget alsidigt og kommer blandt andet til at omfatte:
Konstruktion og udvikling ifb. med nye produktområder og igangværende kundeordrer
Mekanisk design og konstruktion i 3D - Inventor
Tegning af P&I diagrammer i Autocad Mechanical
Support til salgsafdeling og værksted
Speci kation af komponenter og udarbejdelse af dokumentation og styklister og manualer
Løbende dialog med kunder og underleverandører
Projektledelse på egne projekter ifbm. udviklingsopgaver
Bindeled til vores kinesiske produktionsafdeling mht. dokumentation

Faglige kvaliﬁkationer:
Vi forventer, at du har stor interesse og relevant baggrund indenfor mekanisk konstruktion af komplekse maskiner med en hvis
grad af automation. Du har en bred viden om samspillet mellem de elementer en maskine består af. Gerne med en kombination
af praktisk erfaring og teoretisk uddannelse, evt. som maskiningeniør, maskintekniker, maskinmester el. lign.
Du har en velfunderet og bred erfaring i udvikling og konstruktion i Inventor, SolidWorks, AutoCad el. lign., gerne med erfaring i
dialog med kunder/salgskanaler ifbm. teknisk afklaring af kundeprojekter, herunder konstruktionsfastlæggelse samt godkendelse
af tegningsdokumentation. Det vil desuden være en fordel, hvis du har erfaring med maskinbygning til marinebranchen og/eller
offshoreindustrien.
Har du el-tekniske kompetencer med kendskab til PLC-programmering samt tegning af el-diagrammer, vil det være en fordel.
Du kan kommunikere ubesværet på dansk og engelsk i både skrift og tale. Du er rutineret bruger af MS ofﬁce pakken og af ERPsystemer som f.eks. MS Dynamics NAV.

Personlige kvaliﬁkationer:
Du er sandsynligvis allerede i dag en anerkendt maskinkonstruktør eller mekanisk udviklingsingeniør, der evner at bevare
overblikket, selv når løsningerne bliver komplekse. Du er helhedsorienteret, struktureret og vedholdende som person, og det er
naturligt for dig at færdiggøre arbejdet samt have kontrol over hele processen, lige fra den første idé til sluttest og dokumentation.
Du har gode kommunikations- og samarbejdsevner samt en serviceminded indstilling. Ord som resultatorienteret, initiativrig,
engagement og kvalitetsbevidst kendetegner dig og den måde, du arbejder på.
https://proﬁlsearch.dk/stillinger/stilling/833
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Det vigtigt, at du er udadvendt og kommercielt orienteret, samt at du er den ”proaktive” type, der formår at vedligeholde og
udbygge langvarige værdiskabende relationer både til kunder og kolleger.
Vi forventer ikke, at du nødvendigvis kender til incineratorer og opbygningen af disse, og vi sørger naturligvis for, at du bliver
oplært og klædt på til opgaven.

Vi tilbyder:
Et job med stor fokus på udvikling af nye produktområder, blandt andet nye Incinerator- modeller/størrelser og
røggasrensningsanlæg for disse. Et job hvor ikke 2 dage er ens og med mulighed for at have indﬂydelse på egne arbejdsopgaver
og planlægningen af disse.
Du får endvidere en stilling i et dynamisk miljø, der byder på mange spændende opgaver, store som små. Vi lægger vægt på et
stærkt sammenhold og en selvstændig hverdag med stor frihed under ansvar. Du bliver en del af et meget stærkt faglig
procesafdeling, med et positivt mindset og lyst til at gøre en forskel i hverdagen
Naturligvis en attraktiv lønpakke efter kvaliﬁkationer, inkl. god pensionsordning, sundhedsforsikring, PC og mobiltelefon.

Virksomheden:
Atlas Incinerators er en del af G&O Maritime Group, som er en international koncern beliggende i Allerød, der producerer
højkvalitetsprodukter til den globale maritime industri, herunder vibrationskompensatorer, vandrensningsanlæg, tryk-/vakuumventiler, stempelstangspakdåser og incineratorer. Gruppen beskæftiger ca. 150 medarbejdere, og udover hovedkontoret i Allerød
har koncernen produktion i Vordingborg, Hedensted og Kina. Læs mere på: http://www.atlasinc.dk/

Ansøgning:
Hvis du er interesseret i ovenstående, så send en e-mail med din ansøgning og CV, som vedhæftede ﬁler på mail
kd@proﬁlsearch.dk
Ønsker du yderligere information om virksomheden og om stillingen, er du velkommen til at kontakte personalekonsulent Kim
Devantier på tlf. 20 21 89 09.
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