Produktionstekniker
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 og
servicere fremtidens bæredygtige energisystemer? – så har vi jobbet til dig!
Nel Hydrogen A/S. Virksomheden har mere end 100 ansatte i den danske afdeling, og forventer at
opretholde en stor vækst i de kommende år. 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 fremtiden fra en række af
verdens største bilproducenter.
Om afdelingen og jobbet
Som produktionstekniker vil du indgå i produktionsafdelingen, der i dag består af 47 fagligt dygtige
medarbejdere, herunder produktionsteknik, kvalitet, planlægning, indkøb, lager, montage og test af
brinttankstationer. Produktionsafdelingen forventes i løbet af 2019 at vokse yderligere.
Stillingen indeholder stor mulighed for egen påvirkning af dagligdagen og appellerer således til en
rutineret kandidat, som har lyst og motivation til selv at være med til at forme jobindholdet.
Produktionsteknisk afdeling er velfungerende i dag, men omfanget retfærdiggør nu endnu en
fuldtidsstilling. Du vil i det daglige rapportere til produktionschefen hos Nel Hydrogen.
Dine opgaver som produktionstekniker vil være meget brede og bl.a. indeholde følgende
hovedområder:



Support til den daglige drift
Rationalisering af løbende produktion



Sikring af det ideelle produktions set-up



Kvalitetssikring af løbende produktion



Deltagelse i integreret produktudvikling / sparring med udviklingsafdelingen

Om dig
Produkterne er meget komplekse, så du skal have en bred teknisk forståelse for elektrisk/mekaniske
systemer eller proces anlæg, samtidig med at du har erfaring i at arbejde tæt på produktionen i en
virksomhed med ”serieproduktion af mange varianter”.

Vi forestiller os, at:


Du enten er uddannet som ingeniør, maskinmester med nogle få års erfaring eller som
mellemtekniker med mange års erfaring som PT’er



Du har stort kendskab til de produktionstekniske discipliner som Lean, 5S osv.



Du har erfaring med drift og effektivisering af serieproduktion af komplekse produkter med
mange varianter



Du har overblik og kan overskue komplekse systemer med mange del-systemer og forstå deres
indbyrdes afhængighed



Du har erfaring inden for integreret produktudvikling/deltagelse i udviklingsprojekter



Du har erfaring fra montage og test af elektromekaniske produkter



Du er omhyggelig, struktureret, kvalitetsbevidst og formår at levere indenfor deadlines



Du evner at arbejde selvstændigt og ansvarsfuldt samt at indgå i et dynamisk team med mange
bolde i luften.



Du kan begå dig flydende på dansk, og god til at kommunikere på engelsk i skrift og tale

Det vil være en fordel hvis:


Du har erfaring med NAV (Navision)



Du har erfaring med PFMEA/DFM/DFA



Du har kendskab til ISO-certificering

Nel Hydrogen tilbyder
Du tilbydes et spændende og udviklende job, hvor du bliver en del af produktionsafdelingen. 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 opgaven. 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. Løn og arbejdsvilkår vil blive
forhandlet individuelt efter kvalifikationer.
Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning samt CV hurtigst muligt til PRO&CO via dette link og knappen ”Søg stillingen”.
Samtaler afholdes løbende.
Såfremt du ønsker yderligere oplysninger omkring stillingen, er du velkommen til at kontakte
Kristian Reinevald – PRO&CO på tlf. +45 96 60 32 00
Production Director Karsten Poulsen – Nel Hydrogen på tlf.: +45 29 90 61 13 eller mail
kpoul@nelhydrogen.com

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.

