El-konstruktør / Electrical designer
til vindmølleudstyr, el-tavler og testudstyr
Er du en el-konstruktør, der kan tænke selv med bred erfaring
fra vindmølleindustrien? Så er du måske den, vi søger.
Spica Technology er i rivende udvikling. Inden for det sidste år, har vi
åbnet kontor i både Tyskland og Spanien, og opgaverne ruller ind. Vi er
en international underleverandør til vindmølleindustrien, hvor vi bl.a.
leverer test- og træningsudstyr til de nyeste møller i MW-klassen.

Jobbet:
Som vores nye el-konstruktør vil du primært komme til at arbejde med
projektering, design og konstruktion af el- og styretavler til vindmøller.
Der vil løbende være ændringer på eksisterende produkter, men nye
produkter og kundespecifikke opgaver skal også udvikles.
Fordi Spica Technology er et udviklingshus i vindmøllebranchen, forventer
vi en medarbejder med brancheerfaring, der kan byde ind med
konstruktive idéer, når vi skal være kreative. Men også én, der følger
retningen, når den er sat.

Dine arbejdsopgaver kunne indeholde:
- Udarbejde produktions- og produktdokumentation i form af tegninger
og instruktioner.
- Opfølgning på krav-, design- og testdokumentation.
- Prototypeudvikling og -afprøvning.
- Optimering af eksisterende produkter.

Kan du nikke genkendende til noget af nedenstående?
- Du har en relevant teknisk baggrund, gerne med erfaring fra vindmøllebranchen.
- Du har erfaring med elektriske konstruktioner og dertilhørende
dokumentationer i SSE Electrical.
- Erfaring med 2D og 3D modellering og CAD-konstruktioner i
Inventor er en fordel.
- Du kan hurtigt sætte dig ind i tekniske problemstillinger og formår at se
de gode løsninger.
- Du har en naturlig tilgang til teknik og kan bevare roen i pressede
situationer.
- Du kan arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet.
- Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale.

Ansøgningsfrist og tiltrædelse
Vil du være en del af et engageret
team og med på rejsen som branchens
foretrukne samarbejdspartner inden
for test- og træningsudstyr?
Send din ansøgning med CV på email
til Benny Thomsen allerede i dag.
Tiltrædelse hurtigst muligt. Samtaler
afholdes løbende, indtil den rette er
fundet.
Ved spørgsmål, ring på 22 95 14 40.

CEO / Direktør
Benny Thomsen
bto@spicatech.dk

Om Spica Technology
Spica Technology er en international
ingeniørvirksomhed med et engageret
team af specialister, der er dedikeret
til at fremme vindens ydeevne.
Vores 20 år i branchen har givet os
en unik position som producent af
avancerede vindmølleelektronik til
vindbranchens OEM’er.
Vi tilbyder gode arbejdsforhold med
fleksible arbejdstider i en uformel
atmosfære, hvor det sociale vægtes
højt blandt medarbejderne med
morgenbrød hver fredag, et årligt
sommerarrangement og julefrokost.
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