Projektingeniør
Brænder du for at arbejde i et internationalt og teknisk inspirerende miljø, hvor du bidrager til
udviklingen af brinttankstationer? – Så kan dette være jobbet for dig!
Nel Hydrogen A/S beskæftiger i øjeblikket 85 ansatte og forventer i de kommende år at fastholde den kraftige
vækst. Organisationen er dynamisk, omgangstonen er uformel og fleksibilitet er et nøgleord.
Virksomheden er helt i front når det gælder udvikling af brinttankstationer, der anvendes til tankning af brintbiler
– og som nu skal serieproduceres. Markedet for brintstationer vil i de kommende år opleve en kraftig vækst,
da brintbiler i stor skala bliver lanceret i 2019 - 2020 fra en række af verdens største bilproducenter.
Om jobbet
Som vores nye projektingeniør – ‘Siting Department’ i Serviceafdelingen, vil du blive ansvarlig
for udfærdigelsen og vedligeholdelsen af site dokumentation. Endvidere vil du blive ansvarlig for
beskrivelse af procedure og instruktioner for installation og idriftsættelse af de nye
brintstationer. Du vil skulle udarbejde koncepter såvel som præsentation af kundetilpassede
løsninger og du vil skulle stå for kommunikation til/med eksterne specialister i forbindelse med
idriftsættelse. For at sikre et glat projektforløb, vil du også skulle assistere med bestilling af
komponenter fra interne- såvel som eksterne leverandører.
I det daglige vil du arbejde tæt sammen med vores projektleder, vores installations- og
serviceplanlægger, indkøber og serviceteknikerne i marken. Du vil i det daglige rapportere til
Team Lead for Project Engineering afdelingen og arbejdspladsen vil være i Herning.
Dine opgaver:
• Supportere salgsprocessen med teknisk input i samarbejde med projektlederne
• Definere standardløsninger indenfor produktspecifikationerne
• Udarbejdelse af koncepter og præsentationer til ’Product Committee’ for special løsninger
• Specifikation af unikke løsninger og komponenter
• Udarbejdelse af projektrelateret ‘bill of materials’ (BOM)
• Udarbejdelse af oplæg til site-layout som input til udarbejdelse af egentlig
tegningsmateriale
• Gennemgang og godkendelse af eksterne tegningsmaterialer
• Udarbejdelse af regions- og kunderelateret dokumentationsmaterialer til den lokale
projektledelser (EU, US, Asia)
• Igangsætte indkøb af komponenter fra interne eller eksterne leverandører
• Udarbejdelse, vedligeholdelse og introduktion af ny projekt-, installations-, og
idriftsættelsesdokumentation til projektledelsen og til serviceteknikerne i marken
• Deltage i ’site’- og produktrelaterede risikovurderinger
• Tilbagemelding på produktdokumentationen til R&Dafdelingen
• Igangsætte udarbejdelsen af ’material master data’ for installations- og idriftsættelses
komponenter.

Kvalifikationer
Du har en relevant teknisk baggrund gerne som maskinmester, maskiningeniør eller lignende.
Gerne erfaring med at arbejde i ‘Document Management Systems’, logistikarbejde, arbejde i ERP
systemer og også gerne kendskab til CAD. Du har en stærk teknisk tilgang til tingene sammen
med en god forretningsmæssig forståelse. Du er som person nysgerrig og formår hurtigt at sætte
dig ind i komplekse sammenhænge, og kan på baggrund heraf finde gode tekniske,
organisatoriske og rentable løsninger. Du er struktureret og innovativ, og du kan håndtere flere
opgaver/projekter på samme tid. Du er nøjagtig og kan lide at have med dokumentation at gøre.
Krav til ansøgeren
• Interesse i arbejdet med/skrivning af dokumentation, procedure og instruktioner
• Kendskab til ERP systemer og herunder lagerstyring
• “Hands-on” tilgang til tingene.
Det vil også være fint hvis…
• Du har erfaring med konstruktion, servicering af traditionelle tankstationsanlæg.
• Du har erfaring med udarbejdelse af dokumentation omkring teknisk udstyr ude i marken.
• Du har erfaring med ingeniørarbejde indenfor olie- og gasindustrien eller lignende med
høje krav til sikkerheden.
• Du har erfaring med at arbejde i en international virksomhed.
Interesseret?
Jobindex er rekrutteringspartner på denne stilling. Har du spørgsmål til jobbet, kan du
kontakte rekrutteringskonsulent hos Jobindex Kristine Holm Sjølander på telefon 8863 0018.
Der afholdes løbende samtaler, så send CV og ansøgning hurtigst muligt og senest den 21. juni
2018. Du søger stillingen via ansøgningsknappen ”Søg jobbet online” nedenfor.
Tiltrædelse er snarest muligt, men vi venter naturligvis på den rigtige kandidat.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Om Nel Hydrogen A/S | www.nel-hydrogen.com
Nel Hydrogen A/S – tidligere H2 Logic – er en førende producent af H2Station® brintstationer, som giver
brintbiler den samme hurtige optankning og rækkevidde som konventionelle biler. Nel Hydrogen har
investeret i udviklingen af H2Station® siden 2003 og teknologien markedsføres i dag til markeder, hvor
større netværk af brintstationer er under etablering. Nel Hydrogen er en del af NEL ASA, som er noteret på
Oslo Børsen. NEL ASA er en førende producent af hydrogen teknologi til industri og energiformål med over
500 leverancer i mere end 50 lande.

