Brænder du også for landbruget?
Så er du måske vores nye konstruktør
Siden den første Danfoil-sprøjte så dagens lys i 1984, er det kun gået én vej: Frem! En
målrettet udviklingsindsats, nytænkning og konstant fokusering på ny teknologi har sikret
Danfoil en plads i førerfeltet, når det kommer til marksprøjter.
Vi ønsker at styrke vores tekniske afdeling fremadrettet og har derfor oprettet en ny super
spændende stilling som mekanisk konstruktør.

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.
•
•
•
•
•
•
•

Mekanisk konstruktion og design af marksprøjter
Udarbejdelse af tegnings- og konstruktionsmateriale i
Solid Works
Support til produktionen
Samarbejde med salgsteamet
Videreudvikling af koncepter som en del af R&D
teamet
Support til kunder
Kontakt til leverandører

Vi forestiller os at du har følgende kvalifikationer
•
•
•
•
•
•
•
•

Du brænder for landbruget og landbrugsmaskiner
Du er uddannet konstruktør, produktionsteknolog eller ingeniør.
Du har erfaring i konstruktion af landbrugsmaskiner
Du har erfaring med Solid Works
Du arbejder systematisk og er resultatorienteret
Du kan holde mange bolde i luften
Du behersker dansk, engelsk og gerne tysk i skrift og tale
Du har et godt humør er proaktiv og kan arbejde i teams

Du vil blive en meget vigtig del af en lille organisation, hvor samarbejde og sammenhold er
en af nøglerne til at bringe Danfoil videre frem.

Du vil få muligheden for at blive en del af en yderst spændende virksomhed med et
fantastisk produkt og potentiale, som du vil få stor betydning for og indflydelse på. Du skal
som resten af Danfoil teamet brænde for landbruget. Det ligger i virksomhedens DNA.
Du trives i en dynamisk virksomhed, og har lyst og mod på nye udfordringer. Du er fuld af
godt humør og energi, og du elsker friheden under ansvar. Du arbejder vedholdende og
med et sikkert blik på målet.
Har du viden om hydraulik, sprøjter og andre landbrugsmaskiner vil det være helt perfekt.
Det vigtigste er dog, at du er fuld af energi og lyst til at skabe fantastiske resultater sammen
med dine måske kommende kolleger hos Danfoil.
Hvordan kommer du videre?
Send et CV mærket ”Konstruktør” hurtigst muligt til ms@danfoil.dk. Har du spørgsmål, er
du velkommen til at kontakte Martin D. Sørensen på telefon 30 35 42 33.
Vi ønsker at besætte denne stilling, når vi finder den rette kandidat, så send os din
ansøgning hurtigst muligt. Vi ser frem til at høre fra dig.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Danfoil udvikler, producerer og sælger professionelt kvalitetsudstyr til landbruget, der med
udgangspunkt i besparelser på arbejdsmæssige ressourcer, miljø og økonomi, effektivt
beskytter slutbrugerens kulturafgrøder inde som ude. Danfoils målgruppe er fortrinsvist
større landbrugsbedrifter, maskinstationer, gartneribrug samt mindre bedrifter med
specialafgrøder. 50% af selskabets omsætning eksporteres. Se yderligere på
www.danfoil.dk

