Vil du være med til at designe en bæredygtig fremtid?

–

Produktansvarlig ingeniør til vindmølleindustrien
Rollen som Produktansvarlig Ingeniør indebærer, at du i samarbejde med kunder, eksterne partnere og kolleger udvikler løsninger, der medvirker til at understøtte
vore kunders markedsposition og fastholde Fritz Schur Energy blandt de førende leverandører af hydrauliksystemer til vindmølleindustrien. Du bliver tilknyttet vores
site i Glostrup eller Skanderborg.

Det er et solidt fundament for din personlige og faglige udvikling hos Fritz Schur Energy A/S, hvis du
•
•
•
•
•
•
•

Har ingeniørbaggrund, min 5 års praktisk erfaring, samt personligt drive og evne til at suge viden til dig
Har solid erfaring med hydraulik.
Har kendskab til: FEM, DFMEA, konstruktion, test og dokumentation
Evner at drive egne ansvarsområder samt skabe fremdrift og løsninger, der imødekommer kundens behov både teknisk og økonomisk
Er en seriøs, vedholdende, proaktiv holdspiller, en stærk kommunikator - og måske har du endda lyst og talent for koordinering?
Evner at opbygge stærke relationer med kolleger, kunder og eksterne partnere
Taler og skriver dansk og engelsk

Arbejdsopgaver i rollen hos Fritz Schur Energy A/S:
•
•
•
•
•

Styrke- og designberegninger, specifikationer, cost reduktioner og optimeringer af hydrauliske komponenter; primært cylindre, akkumulatorer og pumper
Medvirke til udvikling af fremtidens design af komponenter i samarbejde med Kunder, Udviklingsafdeling, Supply Chain og leverandører.
Arbejde målrettet på at optimere designs for at imødekomme vindbranchens mål om reduktion af Cost of Energy
Beskrive og facilitere komponenttest
Sikre opdaterede komponentkataloger

Vi tilbyder hos Fritz Schur Energy A/S:
•
•
•

God sund kantineordning og frisk frugt
Personaleforening og masser af sociale arrangementer
Et udfordrende job blandt fantastiske og kompetente kolleger

Din fremtidige arbejdsplads

Fritz Schur Energy har gennem mange år udviklet og fremstillet hydrauliske systemløsninger til vindmølleproducenter. Vi er en del af Fritz Schur Technical Group,
som er en vækstorienteret industrikoncern i spændende udvikling såvel i Danmark som internationalt.
Vi er stolte af vores kultur og arbejder målrettet med medarbejdertrivsel. Hos Fritz Schur Technical Group er der fokus på den enkelte medarbejder og dennes
trivsel. Vi lægger vægt på, at vore medarbejdere får de udfordringer og den uddannelse, der skal til for at de - og dermed virksomheden hele
tiden udvikler sig. Du kan læse meget mere på www.fstg.dk

Er du nysgerrig efter at høre mere om denne karrieremulighed, så giv COO Lars Varming et kald på +45 7027 2327
Eller Søg stillingen ved at kontakte Brian Sørensen, HEGSØ Search & Consulting, bs@hegsoe.dk tel. 2099 6602

