Vi søger en konstruktør/projektleder
Vi har travlt, og søger en konstruktør med ønske om også at arbejde med projektledelse.

Stillingen
Du kommer til at arbejde i et team med andre
tekniske tegnere, projektledere og teknikere. Du vil
få ansvaret for kundeprojekter og være med i hele
processen fra tegning til indkøb, produktion og til
installation.
Dine arbejdsopgaver:
• Udarbejdelse af konstruktionsmateriale i
Autodesk Inventor.
• Konstruktion af automationsanlæg.
• Support/samarbejde med salgsafdelingen og
teknikere
• Projektledelse.
• Planlægning, koordinering og opfølgning.
• Opfølgning på projektøkonomi.
Hver installation hos vores kunder, behandles
som et projekt og varierer i størrelse og
kompleksitet. Du skal derfor trives med vekslende
arbejdsopgaver og en dynamisk hverdag.
Dig
Du er som person struktureret, detaljeorienteret
og kan selvstændigt organisere din dag. Du
er systematisk, præcis og stiller høje krav til
kvalitet. Du er god til at kommunikere med alle
personligheder, da jobbet kræver samarbejde, både
med kollegaer, samarbejdspartnere og kunder.
• Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund
• En erhvervsfaglig baggrund fra metal- eller
maskinindustrien vil være en fordel.
• Du tager ansvar og overholder tidsplaner.
• Du kan holde mange bolde i luften.
• Du trives i en flad organisation med hurtige
beslutningsprocesser.

Om os
Flextek har i 80 år leveret værktøjsmaskiner til den
danske industri og er dansk forhandler for nogle af
branchens absolut førende maskinleverandører.
Vi er 32 dedikerede medarbejdere, som alle går op
i at tilbyde den højeste kvalitet og yde den bedste
service til vores kunder.
Vores vision er, at vi med vores produkter og
kompetencer skal være med til at lede udviklingen
for fremtidig produktion i Danmark.
Hos Flextek har vi specialiseret os i at levere
smarte produktionsløsninger og tjenester, der
giver øget lønsomhed. Vores vision er, at vi med
vores produkter og kompetencer, skal være med
til at lede udviklingen for fremtidig produktion i
Danmark.
Ansøgning
Ansøgning og CV sendes til Lars Bjørn Pedersen
på lbp@flextek.com
Vi gennemgår løbende ansøgninger.
Kontakt for yderligere oplysninger
Lars Bjørn Pedersen
Mail: lbp@flextek.com
Mobil: +45 20637463

Som person er du af natur ærlig og ansvarlig i din
håndtering af arbejdsopgaverne samt omgang
med kollegaer. Du har lyst til at bidrage med ny
viden.
Du bor i Midtjylland/Sydjylland
Vi glæder os til at byde dig velkommen i Flextek!

Flextek A/S
Kildeparken 30 . 8722 Hedensted
www.flextek.com
www.linkedin.com/company/flextek

