Vores tekniske afdeling har en ledig plads
– er det dig, som skal have den?
Vi har travlt hos Tekfa og søger derfor en maskiningeniør eller lignende med sans for projektledelse og
udvikling. Som ingeniør i vores tekniske afdeling bliver dit overordnede arbejde at balancerer mellem
standarder og nyt, hvor du formår både at forny og standardiserer en eksisterende løsning til brug for
fremtidige projekter.
Vi er en ingeniørvirksomhed, der producerer veje- og doseringsløsninger til en lang række industrier.
Tekfas styrke ligger i håndtering af pulvere og granulater, hvor vi bevæger os mellem produktion af
standard units og udvikling af nye kundespecifikke løsninger. Det vil også gøre sig gældende for dit
arbejde. Når produktionen startes på smedeværkstedet, er du hovedansvarlig på gennemførelsen af dine
projekter. Derudover søger du for indhentning af tilbud, indkøb af komponenter og at foretage eventuelle
FAT og SAT tests. Dit arbejde vil derfor bestå af:
Deltagelse i projekter fra første kundemøde til sidste afleveringsforretning efter montage
Afklaring af kundens behov, materialer, driftsforhold, mekanik samt veje- og pulverforhold
Test, dataorganisering og integration med ERP-system
Modularisering og standardisering af vores løsninger.
Erfaring, viden og interesse indenfor disse områder, vil være noget som vi forventer i større eller mindre
grad. Hertil kommer en del sekundære færdigheder, som vi vil være et stort plus for dig at have en eller
flere af: købmandsskab, kendskab til den rustfri industri, vejning, elektronik, PI-diagram og forståelse for
produktionsprocesser og dertilhørende styringsforhold – gerne indenfor levnedsmiddelindustrien.
Du kan være ung fremadstormende eller ældre og erfaren. Det vigtigste er, at du er dygtig til dit fag, og at
du vil trives i dit arbejdsområde. Med tiden vil opgaver og udfordringer variere, og derfor kan du forvente
løbende muligheder for at gå i forskellige retninger.

Om os
Vi er en lille uformel organisation med ca. 15 fuldtidsansatte, hvor alle afdelinger arbejder sammen på
kryds og tværs. Indsigt, respekt og interesse for de øvrige faggrupper, nysgerrighed og gode
samarbejdsevner er af stor vigtighed for succes i jobbet. Vi tilbyder: Fleksible arbejdstider i tidsrummet
07:00-17:00, 37 timer/uge med løn efter kvalifikationer og et job tæt på både produktion, handel og
kunder.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning, CV og evt. bilag til job@tekfa.dk. Samtaler afholdes løbende. Når den rette kandidat
er fundet, bliver opslaget fjernet. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte teknisk chef
Karsten Kristiansen på 87 54 53 23. Læs mere om os på www.tekfa.dk.

