VI SØGER Ingeniør el.lign. til produktion af
fremtidens landbrugsmaskiner
HARDI er verdens førende producent af maskiner til plantebeskyttelse. I mere end 60 år har vi udviklet innovative løsninger til
landbruget som svar på stigende krav til fødevaresikkerhed, miljø og klima.

Få masser af hands-on erfaring i spændende produktionsvirksomhed
Vi søger et teknisk geni med en god portion praktisk erfaring til Produktionsteknisk Afdeling til implementering af nye produkter
og optimering af eksisterende produktions-flow i vores fabrik i Nørre Alslev. Vi er 8 medarbejdere i en afdeling med et højt fagligt
niveau. Hos HARDI udvikler og producerer vi selv vores komponenter, så du får virkelig et alsidigt job med en bred vifte af opgaver.

Dine opgaver
• Fungere som projektleder ved implementering af nye produkter i fabrikken – fra idé, prototyper og 0-serier til layout af
workcentre og produktions-flow
• Oprette og vedligeholde rutetider og andre stamdata i ERP-system
• Optimere produktionsudstyr såsom rotationsstøbning af plast, laserskæring, buk, robotsvejsning og overfladebehandling
• Designe og konstruere montage- og svejse-fiksturer
• Optimere montage workcentre og flow ved brug af Lean-principper
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Teknisk baggrund og erfaring som ingeniør, produktionsteknolog, maskintekniker el.lign.
Rutineret bruger af Creo/ProEngineer og har erfaring med Dynamics AX
Gode projektlederevner
Kendskab til LEAN principper
God til at samarbejde og kommunikere på tværs af faglige og organisatoriske grænser
Gode engelskkundskaber

Personligt er du innovativ, kvalitetsbevidst og løsningsorienteret. Du arbejder systematisk, men er nysgerrig og positiv over for nye
arbejdsopgaver – især vanskelige opgaver.

Vi tilbyder
HARDI er en dynamisk virksomhed med gode muligheder for faglig og karrieremæssig udvikling i en international koncern. Her er
to dage aldrig ens! Vi er en rummelig arbejdsplads med mange forskellige faggrupper. Tonen er uformel. Stilen er behjælpsom. Vi
samarbejder om at sikre kvaliteten i alt, hvad vi gør.

Ansøgning
Spørgsmål kan rettes til PTA Manager Bent Palle Johansen på telefon 20 80 80 62.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning og CV senest den 10/10/19. Send den til hr@hardi-international.com mærket ”PTA”.
Oplys gerne hvor du har set stillingsannoncen.

BESØG

HARDI har mere end 900 medarbejdere verden over, hvoraf godt 350
arbejder i vores hovedkontor i Nørre Alslev på Falster – lidt over en times
kørsel fra København. HARDI Gruppen er ejet af franske Exel Industries S.A.
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