
Maskinkonstruktør  

Ønsker du at blive en del af en vækst virksomhed og elsker du at tegne maskiner? 

Så bliv en del af vores udvikling og produktion af vaskeanlæg og ultralydsrensere til industrien! Du bliver en del 

af et mindre team bestående af vores konstruktør og enkelte i medarbejdere i produktionen. 

I stillingen bliver du ansvarlig for konstruktion og design af maskinerne, og derudover kommer du sideløbende 

til at arbejde med indkøb til projektet samt dokumentation til både produktionen og slutkunden. 

Du vil blive en del af et team på 11 personer, hvor vi hver har vores kompetencer. 

Dine opgaver: 

• Konstruktion og design af standard- og specialanlæg 

• Udvikling af tekniske løsninger 

• Udarbejdelse af projektlayouts og salgstegninger 

• Udarbejdelse af dokumentation til produktionen 

• Udarbejdelse af dokumentation på maskiner i henhold til CE-maskindirektivet 

• Indkøb af dele til egne designs/maskiner 

Din kompetencer 

• Flere års erfaring med maskinkonstruktion- og pladebearbejdning 

• Det en fordel hvis du har en håndværksmæssig uddannelse, og efterfølgende er blevet konstruktør 

• Du skal have et ”drive” således du kan varetage egne projekter fra start til slut 

• Mange års erfaring med 3D-konstruktion (gerne i Solidworks) 

Din personlighed 

• Du er en målrettet og struktureret person 

• Foretrækker forskellige arbejdsopgaver og en varieret arbejdsdag, men hvor størstedelen af opgaverne 

omhandler konstruktion og design 

• Du kan arbejde selvstændigt – og selv finde løsninger 

• Du er mødestabil og positiv 

Vi tilbyder 

• Godt arbejdsmiljø i en mindre virksomhed – hvor vi alle kender hinanden! 

• Frokostordning med varme retter ugentlig 

• Sundhedsordning 

• Fast stilling med løn efter kvalifikationer og pensionsordning 

Om os 

Vi er en lokal niche virksomhed i vækst, med hovedkontor i Grindsted. Vi tilbyder løsninger inden for vask af 

emner i industrien. Dette omfatter hovedsageligt salg, projektering og levering af større anlæg. 

Kunderne er både små og store virksomheder i Danmark og Nordeuropa indenfor metalbranchen, energi og 

farmaceutisk industri. 

 

Vi afholder løbende samtaler, så kontakt os allerede i dag.  

Kontakt og ansøgning: Anders Hedeby Sørensen, 60 16 84 99, ah@anmasi.dk  

mailto:ah@anmasi.dk

