CAD designer
– teknisk designer med flair for koordination
Brænder du for at arbejde med teknisk design i et teknisk inspirerende miljø, hvor du
bidrager til udviklingen af brinttankstationer på den internationale bane? Så kan dette
være jobbet for dig!
Det globale marked for brinttankstationer forventes at vokse markant i takt med, at de store
bilproducenter lancerer deres brintbiler i 2019-2020, og i takt med at udviklingen af andre
brintkøretøjer nu tager fart. Nel Hydrogen er derfor i gang med at udvikle den næste generation
af brinttankstationer, som skal serieproduceres, og dette medfører travlhed i hele
organisationen, hvilket gør, at der nu søges efter en ekstra CAD designer til Konstruktionsteamet
i T&D afdelingen.
Om jobbet
Som CAD designer ved Nel Hydrogen vil du have ansvar for at udarbejde og opdatere produktionstegninger og dokumenter, samt for at udarbejde styklister. Du kommer til at arbejde i
spændingsfeltet imellem flere forskellige tekniske områder, da stationerne indeholder såvel
elektriske-, mekaniske-, som trykbærende komponenter.
Dine opgaver vil blandt andet være:
•
•
•
•
•
•
•

Mekanisk/installations dokumentation (Løfte-, fundaments og rørførings instruktioner)
Udarbejde styklister (BOM)
Udarbejde tegninger til produktion, indkøb, salg, projektteams og kundepræsentationer
Konstruere og oprette komponenter i tegningsdatabase i samarbejde med øvrige
ingeniører
Designe og udvikle moduler og systemer af sammensatte komponenter i 2D og 3D
Evaluere eksisterende designløsninger og optimere sammenkoblinger af komponenter
Koordinere ud mod andre afdelinger

Forventninger til dig
•
•
•
•
•

Har en uddannelse på teknologniveau for eksempel produktionsteknolog og meget gerne
med en mekanisk/teknisk håndværksmæssig faguddannelse som fundament
Har teknisk flair, er nysgerrig og har evnen til hurtigt at forstå tekniske systemer
Har erfaring med CAD software Inventor eller lignende, samt Microsoft Office pakken
Er en god kollega med godt humør og let til smil
Er vedholdende, ambitiøs og selvkørende

Du er struktureret og innovativ, og skal som person kunne håndtere flere opgaver samtidigt. Du
arbejder godt både i teams og selvstændigt. Da koncernsproget er engelsk, skal du beherske
det på et højt niveau både skriftligt og mundtligt.
Nel Hydrogen tilbyder
Du tilbydes et spændende og udviklende job, hvor du bliver en del af T&D afdelingen, som i dag
består af 23 medarbejdere. T&D er delt i to områder Technology samt Development. CAD
designeren vil indgå i Konstruktionsteamet, der er en del af Development. Du vil komme til at
arbejde i et miljø, hvor forandring er en del af hverdagen, og hvor du med din erfaring og viden
i høj grad vil kunne påvirke produktet og opgaven. Som CAD designer vil du i din dagligdag
opleve fordelen af at Produktudvikling og Produktion sker i samme hus lidt længere nede af
gangen, så du har mulighed for at se og røre resultatet af dit arbejde.
Nel Hydrogen er beliggende i Lind ved Herning, i topmoderne faciliteter, og tilbyder
medarbejderne mange personalegoder som eksempelvis en god kantineordning, pension med
sundhedssikring og massageordning.
Ansøgning og henvendelse
Send din ansøgning samt CV hurtigst muligt til pro&co via knappen ”Søg stillingen”. Samtaler
afholdes løbende.
Forventet ansættelsesstart: snarest mulig.
Såfremt du ønsker yderligere oplysninger omkring stillingen, er du velkommen til at kontakte
Søg jobbet via dette link: https://www.proogco.dk/til-kandidater/jobs?showjob?38938=&locale=da_DK&hr=show-job%2F38938%26locale%3Dda_DK

Kristian Reinevald | pro&co | kr@proogco.dk | +45 9660 3200
Lasse Juul Rud Kvistgaard | Teamleder Hardware Teamet (konstruktion) | Nel Hydrogen |
lahan@nelhydrogen.com | +45 2988 7146

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.

