El-Ingeniør
Tricon Electric A/S, der er en del af Tricon International A/S, er inde i en meget positiv udvikling. I
den forbindelse ønsker man at styrke holdet med yderligere en El-ingeniør. Du vil indgå i et
projektteam på i alt 30 mand fordelt på lokationer i Danmark, Ungarn og Thailand.
Det bliver din opgave at indgå i et teknisk udviklingssamarbejde med eksisterende og nye kunder.
Med udgangspunkt i et mekanisk maskinoplæg udarbejder du den komplette konstruktion af de
elektriske diagrammer til tavlerne. I samarbejde med kunden definerer du behovet, udarbejder
tilbud og forhandler aftalen på plads. Herefter står du for projektledelse og sikrer, at kunden får
det aftalte til rette tid, i rette kvalitet og inden for den økonomi der er aftalt. Du får ansvaret for at
relationen udvikler sig på en sådan måde, at mersalg og øget forretningsomfang falder helt
naturligt. Herudover indgår du i et samarbejde med dine øvrige kolleger og deltager i den daglige
drift.
Din uddannelsesmæssige baggrund er el-ingeniør, stærkstrømstekniker eller tilsvarende. Du kan
også have en praktisk baggrund suppleret med en el-teknisk overbygning. Din praktiske erfaring er
hentet fra et tilsvarende job, eller fra en el-afdeling i maskinindustrien. Vi lægger stor vægt på, at
din faglige dybde gør dig i stand til at skabe værdi i samarbejdet med kunderne.
Som person er du kendetegnet ved et højt energiniveau og ved at være videbegærlig. Den rette
kandidat er desuden initiativrig og rækker selv ud efter den næste opgave. Vi lægger vægt på, at
du er god til at samarbejde, og at du løser dine opgaver struktureret og med høj kvalitet. Jobbet er
på samme tid team-orienteret og meget selvstændigt, og det er vigtigt at du er i stand til at
tilrettelægge din egen dag.
Du tilbydes et spændende og udviklende job i en virksomhed der er kendetegnet ved, at
relationerne til både kunder og medarbejdere holder meget længe. Der er tale om en flad
organisation med en uformel omgangstone. Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt efter
kvalifikationer.
Har du mod på nye udfordringer, og har du forudsætningerne for at løse denne opgave, så send
din ansøgning mrk. ”EI08-14” til job@comentum.dk. Har du spørgsmål til stillingen er du
velkommen til at kontakte os på telefon 73 62 90 00.
Tricon Electric A/S har 150 medarbejdere og indgår i koncernen Tricon International A/S.
Hovedsædet er placeret i Kolding tæt ved E45. Der er tale om en velkonsolideret virksomhed, der
regnes blandt de førende i branchen. Du kan se mere om Tricon på www.tricon.dk.

