Udviklings- & Produktionsingeniør
som kan gøre MicroShades unikke teknologi endnu bedre:
Forbedring af produkterne, støtte til produktionspartnere og
optimering af processer • Du indgår i et skarpt ingeniørteam, hvor du
samarbejder på tværs af discipliner med kolleger, kunder og partnere også internationalt • Få ansvar og udfordringer i vækstvirksomhed,
med kort vej fra beslutning til handling.
Vores kunde er MicroShade A/S, der udspringer af en
enkel idé omkring vinduer med indbygget solafskærmning, der virker og holder. Efter knap 10 år på markedet
og løbende forbedringer er MicroShade® i dag en unik
løsning inden for solafskærmende glas, der afsættes til
lokale og globale partnere i glasindustrien. Produktet
sælges primært i Skandinavien, Tyskland, Benelux, Polen
og Australien.
MicroShade søger nu til nyoprettet stilling en dygtig
Udviklings- & Produktionsingeniør, som skal bidrage
til at forbedre både produkt og processer.

Udvikling, processer, ansvar og udfordringer
Med reference til CTO’en indgår du i et velfungerende
team på p.t. 6 ingeniører. Teamets kompetencer omfatter bl.a. materialeteknologi, mekanisk og optisk
design, simulering, indeklima og energiforhold i facader
og bygninger. Du skal tilføre nye kompetencer inden for
bl.a. produktionsmetoder … og du vil selv blive skarp på
nye felter. Jobbet handler om:
•

•
•
•
•

Din baggrund er fra f.eks. rulle-til-rulle produktion,
af film/folier, overfladeplettering eller laminering
og klæbestoffer.
Du vil få opgaver inden for din ekspertise, men også
på tilgrænsende felter, som måske er nye for dig.
Samarbejde med produktionspartnere, såvel som
kontakt med bl.a. kunder om produktoptimering.
Du får betydeligt ansvar og mulighed for at påvirke
udviklingen af MicroShades produkter.
Bredt samarbejde på tværs – hvor der lægges stor
vægt på at lytte til alle, der har lyst til at bidrage.

Din profil: Alsidig ingeniør fra industrien, skarp
inden for produktudvikling, processer og R2R
Du er uddannet ingeniør af maskin-, produktionseller kemiretningen. Praktisk har du mindst 3-5 års
erfaring som udviklings- eller produktions/PTAingeniør i en produktionsvirksomhed.
Nøgleord er udvikling og rulle-til-rulle produktion.
Vi forestiller os, at du kommer fra den grafiske
industri, emballage, bearbejdning af folie/film,
etikettering og labels eller … ?
Du forstår at kombinere din teoretiske forståelse
med en meget praktisk tilgang. Du kan skabe håndgribelige resultater på egen hånd, og ønsker at
omsætte din viden til nye løsninger og produkter.
Som person er du engageret og viser initiativ.
Du er positiv i dit møde med nye udfordringer,
kunder og samarbejdspartnere. Du er struktureret,
du er god til at danne og beholde overblik, og du
er vant til at håndtere flere samtidige processer.
Sprogligt er du god til engelsk (og dansk) i skrift
og tale; tysk vil være en ekstra fordel.

Ansøgning eller mere information
Send din ansøgning og dit CV mærket ”Udviklings& Produktionsingeniør” til: gaarn@gtp.dk.
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til
at kontakte partner Klaus Brund på mobil 4058 4086.
Vi behandler enhver forespørgsel og ansøgning
samt personfølsomme oplysninger i fortrolighed.

Der vil være en vis rejseaktivitet, hvor du bl.a. er hos
produktionspartnerne i Danmark eller internationalt.

Vores kunde er MicroShade A/S, der udvikler, producerer og sælger MicroShade® løsningen til solafskærmning.
Produktet er unikt, da MicroShade® metallamellen ved indbygning i termoglasvinduer afskærmer for stærk sol
og samtidig giver et fuldt, naturligt og blødt dagslys. Fordelene er markante i form af bedre arbejdsmiljø, lavere
energiforbrug i bygninger, lavere bygge- og driftsomkostninger og ikke mindst æstetisk - idet traditionel udvendig
eller indvendig solafskærmning kan undværes. Produkterne henvender sig til det professionelle byggeri og afsættes
på et voksende marked i Skandinavien, Tyskland, Benelux, Polen og Australien. MicroShade samarbejder med førende aktører som eksempelvis Saint Gobain, Pilkington, Arnold Glas, Viridian, Velfac, HS Hansen m.fl. MicroShade®
sælges med en betydelig faglig rådgivning rettet imod arkitekter, rådgivende og projekterende ingeniører, entreprenører og bygningsejere. Den faglige rådgivning indeholder elementer inden for energi, indeklima, brugeroplevelse
og de økonomiske konsekvenser ved valg af et givent facadedesign. MicroShade beskæftiger 13 medarbejdere i
Tåstrup samt to sælgere i hhv. Tyskland og Norge. Du kan læse mere på www.microshade.dk.

