Kallesoe Machinery i Lem v. Ringkøbing søger en

MASKIN INGENIØR MED
PROJEKTLEDERPOTENTIALE

Generate maximum machine performance

Med ambitionen om at være bedst i branchen søger vi en
engageret og kompetent maskiningeniør, der brænder for at
arbejde med udviklingsopgaver på et højt fagligt niveau.
Du bliver ansvarlig for, at opgaverne bliver gennemført optimalt
- lige fra overdragelse fra vores salgsteam til kundeoverlevering. Vil du være med?
Læs mere på de følgende sider.

www.kallesoemachinery.com

En del af teamet?
Sæt dit aftryk på fremtidens løsninger inden for energi- og træindustrien
Som maskiningeniør hos Kallesoe Machinery får du et selvstændigt job og en afvekslende hverdag med faglige udfordringer, der matcher dine kompetenceområder.
Du bliver involveret i alt fra udvikling af mindre maskiner til udfærdigelse af store produktionsanlæg, og du får ansvar for projektgennemførelse i tæt dialog med vore kunder.
Du er uddannet maskiningeniør og har meget gerne erfaring inden for maskinkonstruktion. Du
har en god tekniske og mekanisk forståelse samt interessen for komplicerede konstruktioner og
løsninger.
Erfaring inden for 3D-design er nødvendig.
Personlige kvaliﬁkationer
Du er god til at sætte dig ind i nye, komplicerede problemstillinger, er innovativ og ser muligheder
frem for begrænsninger. Du skal være ﬂeksibel og resultatorienteret samt have gode evner til at
skabe og bevare overblikket.
Du skal kunne arbejde selvstændigt og være selvmotiverende samtidig med, at du skal være
teamorienteret og kunne indgå i en dynamisk sammenhæng, hvor tingene til tider går stærkt.
Vi lægger vægt på, at du har en udpræget sans for at få tingene til at lykkes både internt og eksternt.
Du er positiv og udadvendt og god til at opbygge relationer til kunder, samarbejdspartnere og kollegaer.
Du skal være god til engelsk i skrift og tale, og det vil være en fordel, hvis du kan læse og forstå
tysk, da du får en international kontaktﬂade.
Vi kan tilbyde
• Et attraktivt arbejdsmiljø, hvor du trives i selskab med dine kollegaer
• Karrieremæssige udviklingsmuligheder
• Kantine- og frugtordning
• Sundhedsordning
• En afvekslende arbejdsdag i vores dynamiske konstruktions- og salgsafdeling
• Flere sociale aktiviteter i løbet af året med kollegaer og familie
Har vi fanget din interesse?
DESearch varetager rekrutteringsprocessen for Kallesoe Machinery. Skriftlig ansøgning samt CV
og relevante bilag sendes pr. mail til desearch@mail.dk

Relevante kandidater indkaldes løbende til samtale og vi opfordrer dig derfor til at søge snarest
muligt.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Dennis Egerup fra DESearch på tlf.: 25 30 85 00.

www.kallesoemachinery.com

KALLESOE MACHINERY
Moderne virksomhed med mere end 45 års erfaring

Kallesoe Machinery A/S er en af Nordeuropas førende
leverandører af højteknologiske maskiner til træ-, energi- og industrisektorerne. Men faktisk tog vores historie
sin begyndelse ved en drejebænk i en simpel kælder i
Vestjylland. Virksomheden voksede hurtigt fra én mands
passion for det gode håndværk til en industriel virksomhed i konstant udvikling.
I dag er Kallesoe Machinery er en moderne, international virksomhed, der tilbyder dig stærke kompetencer
inden for udvikling og produktion af højteknologiske
maskiner. Vores løsninger er altid unikke og baseret
på mange års erfaring – stadigvæk med en passion for
godt, solidt håndværk.
Læs mere her: www.kallesoemachinery.com

