Erfarne el- & mekaniske montører til produktion af brint
tankstationer
Kunne du tænke dig at være med til at sætte et aftryk på den grønne omstilling? Vil du med på rejsen i en
international virksomhed i vækst, som arbejder dedikeret for at gøre en forskel? Så se her.
Hos Nel Hydrogen er vores vision at sikre generationerne med ren energi for evigt og vores mål er at gøre
vedvarende brint til erstatningen for fossile brændstoffer. I vores danske afdeling i Herning er vi i øjeblikket
140 ansatte og forventer at fortsætte en markant vækst i de kommende år. Virksomheden er en global
frontløber, når det gælder udvikling og produktion af brinttankstationer. Markedet for brintstationer forventes
at vækste meget, da storskala produktion af brintbiler, busser og lastbiler forventes at stige i de kommende
år.

Om jobbet
Vi søger derfor til produktionen 3 mekaniske montører og 2 el-montør, der vil indgå i vores teams i enten for- eller
i linjemontagen. I produktionen monteres og testes brinttankstationerne, og opgaverne vil være alsidige og
spænde bredt, men der er tale om helt traditionelle montage discipliner, så som:
På den mekaniske side
• komponentmontage,
• rørmontage, (brintrørs montage med op til 350 eller 1500 bars tryk)
På den el-tekniske side
• montage af el-skabe
• kobling til PLC,
• deltage i I/O-test etc.
Du vil primært skulle deltage i montage af brinttankstationer på virksomheden i Lind, men lejlighedsvise
serviceopgaver vil også kunne komme på tale.
For-/linjemontagen er en del af vores produktionsafdeling, der i dag består af 20 mand, og ud over for/linjemontage varetager produktionsafdelingen også planlægning, indkøb, lager og kvalitetsstyring i forbindelse
med produktion af brinttankstationerne.
Jobbet vil primært blive udført fra virksomheden, som ligger i Lind, lige syd for Herning.
Vi forestiller os at,
• Du har en relevant teknisk uddannelse fra jern og metalindustrien, f.eks. som smed, automekaniker,
elektriker eller lignende.
• Du har en flere års erfaring med mekanisk/elektrisk montage eller vedligehold, gerne fra en
ordreproducerende virksomhed.

•
•
•
•

Du har en bred teknisk forståelse inden for mekanik, automatik og tegningslæsning/el-diagrammer 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.
Ansøgning og henvendelse
Send din ansøgning samt CV hurtigst muligt til: recruitment@nelhydrogen.com Samtaler til jobbet vil blive
afholdt løbende, som ansøgningerne kommer ind
Hvis du ønsker yderligere oplysninger omkring stillingerne, er du velkommen til at kontakte enten Supervisor
Chresten Frederiksen på tlf.: +45 21278850 eller Supervisor Sune Fisker Nielsen på tlf. +45 20934051

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.

