E R FA R N E M A S K I N I N G E N I Ø R E R
INNOVATIVE OG KOMPLEKSE OPGAVER

Vores kunde, som er beliggende i Østjylland,
leverer innovative og tekniske løsninger til industrivirksomheder.
Vi søger nye kolleger til et dynamisk og innovativt
miljø med høj faglighed og holdånd, hvor ingen
medarbejder står alene med svære udfordringer.
Vores kunde er kendt for høj kvalitet og troværdighed i leverancen og med det udgangspunkt at
de vil fortsætte væksten.
Du skal søge jobbet fordi:
Du bliver en hjørnesten i et team af dygtige kollegaer.
Du har lyst til at sætte dig ind i nye og komplicerede problemstillinger.
Du vil være en del af et dynamisk og innovativt
miljø.

Jobbet:
Du arbejdet med koncept- og designopgaver og
projektledelse.
Du arbejder selvstændigt eller indgår i teams med
dine kolleger i virksomheden og som konsulent hos
kunden.
Vi tilbyder dig:
En afvekslende hverdag med mulighed for mange
spændende opgaver.
Et åbent og uformelt arbejdsmiljø.
Korte beslutningsveje.
Faglig og personlig udvikling.
Din faglighed:
Du har en baggrund som ingeniør.
Du har minimum 5 års erfaring inden for mekanisk
konstruktion.
Du er superbruger af CADprogrammerne CREO og/
eller Siemens NX.

Dine personlige kompetencer:
Du er en udtpræget teamplayer og du bidrager
med en en positiv tilgang..
Du er fagligt stærk og ikke bange for at tage beslutninger.
Du er en ambitiøs ingeniør og vil planlægge og
træﬀe de rigtige beslutninger.
Du har vilje og evne til at tage ansvar for opgaver
og projekter.
God kommunikator.
Du har forretningsforståelse og empati i forhold til
samarbejdspartnere og øvrige interessenter.
Dit humør og din adfærd bidrager til at skabe
begejstring og retning.

Ansøgning:
Høi & Thomassen A/S medvirker til at besætte
stillingen og alle henvendelser sker hertil. Din
henvendelse bliver behandlet fortroligt.

Hvis du vil vide mere:
Så ring til Søren Thomassen på tlf.: 40 24 82 07
eller Carsten Høi på tlf.: 50 50 16 24

Vi har ingen ansøgningsfrist. Når vi har fundet den
rette kandidat, tager vi stillingsannoncen af hjemmesiden. Søg derfor stillingen hurtigst muligt.

Ansøgning og CV i Word skal være på dansk og kan
kun sendes via denne mail: 141@ht-rekruttering.
dk
Ansøgningsmateriale der ikke overholder dette, vil
ikke blive behandlet.
Høi & Thomassen A/S gennemfører de indledende
interviews telefonisk inden ansøgningsmaterialet
bliver sendt til vores kunde.

