Caldan Conveyor solutions
simply perfect.

Teknisk designer / assistent til serviceafdelingen
For at understøtte den positive udvikling, og styrke vores
serviceafdeling søger vi en teknisk designer / assistent.
Jobbet:
Vi tilbyder dig et spændende og udfordrende job med
en bred kontaktflade til både kollegaer og kunder.
Som en del af serviceafdelingen kommer du, efter
en grundig introduktion, til at indgå i serviceteamet,
med fokus på salg af reservedele, serviceaftaler samt
ombygning af bestående anlæg. Hovedparten af vores
anlæg eksporteres til Europa, men i de senere år er også
Asien samt Nord- og Sydamerika kommet på vores
verdenskort. I firmaet hersker en uformel og positiv
atmosfære, hvor vi prioriterer det gode kammeratskab
højt.

Dine kvalifikationer:
• Uddannelse som teknisk designer / assistent eller
lignende - gerne med håndværksmæssig baggrund
• Bred viden og erfaring med teknisk dokumentation
• Gode kommunikationsfærdigheder i engelsk både i
skrift og tale
• Kunne begå sig i en global og til tider meget hektisk
hverdag
• Kunne arbejde selvstændigt og indgå i teams
• Udadvendt og god til at dele information i teamet og
på tværs i organisationen
• Minimum 3 års erfaring fra lignende stillinger i en
produktionsvirksomhed
• Godt kendskab til Microsoft Office og Inventor eller
lignende, og gerne kendskab til ERP systemer

Den foretrukne kandidat har en god teknisk forståelse,
erfaring med at udarbejde tekniske produktionstegninger,
og med at arbejde i Inventor eller lignende tegneprogrammer. Vi forventer, at du er en dygtig og ansvarsbevidst kollega, der selvstændigt kan arbejde ud fra de
givne specifikationer og vejledninger. Du kan håndtere
flere bolde i luften, og en til tider stressende hverdag.

Løn:
Fastsættes individuelt efter kvalifikationer - vi tilbyder
pensionsordning, sundhedssikring samt overskudsdeling.

Blandt dine primære opgaver kan nævnes:
• Opdatering af tegninger til produktion af reservedele
• Tegne layouts i forbindelse med ombygning af anlæg
• Tegnings back up til salgsafdelingen
• Opdatering af mekanisk dokumentation
• Projekt dokumentation
• Tilbyde / ordrebekræfte reservedele i spidsbelastnings
perioder
• Udskrive ordrebekræftelser fra vores tyske service
afdeling og indtaste disse i Navision

Kontaktperson:
Michael Hald, Service manager
T.: + 45 20 42 55 66

Tidsfrister:
Vi behandler ansøgninger / interviewer løbende,
og ansætter, når vi har fundet den rette person.

Ansøgningen sendes til:
cc@caldan.dk - mærket ”Teknisk designer / assistent”
Yderligere info:
www.caldan.dk

CALDAN Conveyor A/S er en på verdensplan førende leverandør af transportanlæg til overfladebehandlingsindustrien. Virksomheden ligger i Galten
ved Aarhus, og er en veletableret, moderne teknologivirksomhed med 50 års brancheerfaring. CALDAN projekterer, producerer og monterer interne
transportanlæg til automatiserede lakeringsopgaver i både ind - og udland. CALDAN er i stor vækst, og har 2 gange fået tildelt Børsens pris som
Gazellevirksomhed. Derudover er koncernen finansielt velfunderet, og har en lang årrække opnået AAA rating. CALDAN har datterselskaber i Tyskland,
England og Frankrig og beskæftiger 110 engagerede medarbejdere. Læs mere på www.caldan.dk

