Erfarne montører til produktion af brint tankstationer
Har du lyst til at arbejde i et dynamisk og fagligt inspirerende miljø?
Har du en bred teknisk baggrund og erfaring og brænder Du for at være med til at producere
fremtidens bæredygtige energisystemer? – så har vi jobbet til dig!

Om virksomheden:
Nel Hydrogen beskæftiger i øjeblikket 85 ansatte og forventer i de kommende år at gå igennem en betydelig vækst.
Organisationen er dynamisk, og omgangstonen er uformel og god. Virksomheden er helt i front når det gælder
udvikling af brinttankstationer, der anvendes til tankning af brintbiler. Stationerne er placeret rundt om i Europa
og USA med hovedvægt på Danmark. Når en række af verdens største bilproducenter i 2019-2020 lancerer deres
brintbiler, kommer markedet for brintstationer til at vækste kraftigt, og derfor søger vi nye medarbejdere.

Om jobbet:
Vi søger mekaniske montører, der vil indgå i vores produktionsteam på i alt 17 medarbejdere, der monterer og
tester brinttankstationer.
Opgaverne vil være alsidige og spænde bredt, men der er tale om helt traditionelle montage discipliner, som
komponentmontage, rørmontage, I/O test, trykprøvning og leak test Primært vil Du skulle deltage i montage af
brinttankstationer, men lejlighedsvise serviceopgaver vil også kunne komme på tale.
Jobbet vil primært blive udført fra virksomheden, som ligger i Lind, lige syd for Herning.

Om dig:
Vi forestiller os at,
• Du har en relevant teknisk uddannelse fra jern og metalindustrien, f.eks. som smed, automekaniker, eller
lignende.
• Du har en flere års erfaring med montage eller vedligehold, gerne fra en ordreproducerende virksomhed.
• Du har en bred teknisk forståelse inden for mekanik, automatik og tegningslæsning og gerne erfaring med
I/O-test.
• Du kan lide at være effektiv, men har sans for kvalitet.
• Du arbejder struktureret og skaber gode resultater.
• Du er selvstændig, fleksibel og har ”drive”

Muligheder i jobbet:
Du vil få stor indflydelse på din hverdag og rig mulighed for at påvirke dine arbejdsområder. Nel Hydrogen A/S er
i kraftig vækst og rammerne for jobbet vil løbende kunne udvides, så der er gode personlige udviklingsmuligheder,
f.eks. vil en senere overflytning til vores Serviceafdeling være en mulighed.

Tiltrædelse:
Tiltrædelse hurtigst muligt.
Løn og arbejdsvilkår vil blive forhandlet individuelt efter kvalifikationer.
Nel Hydrogen tilbyder kantineordning, firmapensionsordning og sundhedssikring.

Samtaler
Der kaldes ind til samtaler løbende.

Ansøgning og CV sendes til:
Nel Hydrogen A/S
recruitment@nelhydrogen.com Mærket ’Mekanisk Montør’
For yderligere information om Nel Hydrogen og jobbet kontakt:
Værkfører |Chresten Frederiksen| cfred@nelhydrogen.com | tlf. +45 21278850.
Om Nel Hydrogen A/S www.nelhydrogen.com
Nel Hydrogen A/S er en førende producent af H2Station® brinttankstationer som giver brintbiler den samme hurtige optankning og rækkevidde som
ved tankning af konventionelle biler. Nel Hydrogen A/S har investeret i udviklingen af H2Station® siden 2003 og teknologien markedsføres i dag til
markeder hvor større netværk af brint tankstationer er under etablering. Nel Hydrogen A/S 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.
www.nelhydrogen.com

