UDVIKLINGSINGENIØR
MEKANISK KONSTRUKTION

For vor kunde Metso Waste Recycling, søges en udviklingsingeniør, som med en
naturlig teknisk nysgerrighed brænder for innovativ mekanisk konstruktion.
Metso kombinerer lokale traditioner med den internationale koncerns ambition om at
bidrage aktivt til bæredygtighed på globalt niveau.

VIRKSOMHEDEN
Metso Waste Recycling i Horsens er en del af den internationale Metsokoncern med hovedsæde i Finland.
Metso Waste Recycling producerer tungt ”shredding equipment” – udstyr til at knuse og findele
affaldsmaterialer til genbrug – og er en af verdens førende leverandører af mobile og stationære anlæg til
kunder i hele verden til håndtering af alle typer affald. Udvikling, salg, service og supply chain er primært
lokaliseret i Horsens og beskæftiger ca 100 mennesker.
Virksomhedens historie er lang og hæderkronet. Møller & Jochumsens Maskinfabrik blev grundlagt i 1857,
og blev senere til MJ Industries, som i 2009 blev overtaget af Metso. Det er derfor en virksomhed, som
emmer af historie og traditioner, samtidig med at den hastigt har udviklet sig til at være en internationalt
anerkendt leverandør.
Yderligere information på: http://www.metso.com/industries/waste-recycling/

STILLINGEN
Som udviklingsingeniør vil du referere til virksomhedens R&D Manager, og du vil indgå i et erfarent team
på 6-8 mand, hvor der udvikles både indenfor mekanik, el og hydraulik. Der er en høj grad af intern
sparring på tværs af fagene.
Den løbende produktudvikling er kundefokuseret og vil inkludere både udvikling af helt nye produkter og
optimering af eksisterende løsninger.
Udviklingsarbejdet indebærer konstruktion i Inventor, samt nødvendige statiske styrkeberegninger. Hele
teamet har en pragmatisk tilgang til at udvikle innovative og funktionelle løsninger, og man har mulighed
for at samle og teste prototyper på fabrikken i Horsens.
Du vil både deltage i større fælles udviklingsprojekter og få ansvaret for dine egne projekter, og vil i den
forbindelse have ekstern kontakt til kunder og leverandører, samt naturligvis bred intern kontakt til
kolleger inden for udvikling, salg, projekt, service og supply chain.
Dine væsentligste ansvarsområder vil være:
Deltagelse i specifikke end-to-end udviklingsprojekter, iht en stage gate proces.
Ansvar for dele af produktporteføljen.
Bidrage til løbende optimering af produkternes rentabilitet, performance og kvalitet.
Detaljeret engineering og beregninger, herunder produktionstegninger.
Implementering af konstruktionsændringer, herunder koordinering med Supply Chain.
Sikre høj standard af master data, overholdelse af maskindirektiv, m.v.
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Der vil i begrænset omfang være behov for deltagelse i eksterne aktiviteter hos kunder og leverandører,
samt deltagelse i fagmesser og udstillinger. Der må derfor påregnes en rejseaktivitet på 10-20 dage
årligt.

KANDIDATEN
Du er en teknisk nysgerrig person, som kan lide at have ”produkterne mellem hænderne” og arbejde
pragmatisk og målrettet med tingene. Du har minimum 3-5 års erfaring og er nu klar til at få større
ansvar.
Du er formentlig mekanikingeniør, gerne med en håndværksmæssig baggrund. Du kan se de gode
løsninger og kan tænke lidt ud af boksen, når der skal ny-udvikles. Du har generalistens evne til at se dit
speciale indgå i en større sammenhæng.
Helt ideelt har du også erfaring med og lyst til at arbejde med FEA analyser (i ANSYS), men det primære
fokus er din lyst til at arbejde med mekaniske løsninger.
Du trives desuden med at være en del af et stærkt og erfarent team, hvor man på tværs af fagene
(mekanik, el og hydraulik) udvikler nye løsninger. Du kommunikerer derfor ubesværet med både kolleger
og eksterne samarbejdspartnere.
Ellers er du kendetegnet ved at:
Have erfaring med pålidelige mekaniske designprincipper
Have solid erfaring med 3D værktøjer (Inventor eller lignende)
Have en analytisk og struktureret tilgang til dine opgaver
Have et godt humør og kunne indgå i et uformelt, men professionelt fællesskab
Være habil bruger af MS Office værktøjer og IT generelt
Evt. erfaring med FEA i Ansys eller lignende
Beherske koncernsproget engelsk, både mundtligt og skriftligt

VIRKSOMHEDEN TILBYDER
En stilling i en solid og professionel virksomhed med egne produktionsfaciliteter i Danmark. Du vil opleve
et fleksibelt og uformelt arbejdsmiljø, der understøtter talent og udvikling af vores medarbejdere.
Du vil have rige muligheder for at påvirke såvel din egen hverdag, som virksomhedens fremtidige
udvikling og profil. Du vil opleve frihed under ansvar.
Du tilbydes en konkurrencedygtig løn, samt pension, helbredsforsikring, fritvalgskonto og en attraktiv
bonusordning.
TILTRÆDELSE
Hurtigst muligt, men der ventes gerne på den rette.
ANSØGNING
Motiveret ansøgning kan sendes direkte til vor rekrutteringspartner:
Sten Appelon Petersen
Direktør, Insightments Danmark
Mobil:
Mail:

+45 2270 8320
sap@insightments.dk
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