Tekniker til
Production Engineering
Vi søger en tekniker med mekanisk flair til vores Production Engineering og NPI (New Product Introduction)
team i Horsens. Hvis du er teknisk velfunderet og kan se dig selv i en international virksomhed i vækst, som har
fokus på automation, så har vi jobbet til dig!
Som PE-tekniker bliver du ansvarlig for indkøring af nye kunder og produkter, samt løbende forbedringer på
processer og produkter for de kunder, som du bliver tilknyttet.
Dine arbejdsopgaver omfatter bl.a.:
 Kundekontakt i forbindelse med rådgivning og
afklaring af tekniske spørgsmål


Rådgivning af kunder omkring Design for
Manufacturing med fokus på mekanik/mekanisk
samling



Udarbejdelse af styklister, ruter og
dokumentation i forbindelse med indkøring af
nye kunder og produkter



Sikre at den nødvendige produktdokumentation
til enhver tid er implementeret og opdateret



Drive løbende forbedringer på processer og
produkter i alle dele af produktions-flowet



Yde teknisk support til produktionen



Håndtering af ECO’er (Engineering Change
Orders)

Vi forestiller os, at du har følgende faglige
kvalifikationer:
 Uddannelse som maskintekniker,
elektroniktekniker eller lign.


Bred teknisk viden om produktion af elektronik
og mekaniske produkter



Erfaring med produktion af box build, gerne fra
EMS-branchen eller en større elektronikvirksomhed med egen produktion



Erfaring med at drive løbende forbedringer på
produktionsprocesser



Kan forstå og tilpasse tegninger



Gerne kendskab til Lean og moderne
produktionsprincipper



Kan kommunikere mundtligt og skriftligt på
både dansk og engelsk



Erfaring med MS Office pakken og gerne
SolidWorks



Erfaring med ERP systemer – gerne Axapta

Som person, lægger vi vægt på at du…
 Kan håndtere mange samtidige opgaver uden at
tabe overblikket


Kan arbejde selvstændigt, men også fungere
godt i et team



Kan arbejde resultatorienteret og være proaktiv



Har en struktureret og systematisk arbejdsform



Arbejder stabilt, vedholdende og er god til at
overholde deadlines



Har et godt humør og en god ordenssans

Rejseaktivitet kan forekomme.
Hvordan ansøger du?
Hvis du synes det lyder spændende og matcher dine
kvalifikationer ovenstående, så send os din
ansøgning på HR@bbelectronics.dk, med tydelig
angivelse af ”PE-tekniker” i emnefeltet.
Hvis du vil høre mere om stillingen, er du
velkommen til at kontakte Charlotte Madsen på mail
cdm@bbelectronics.dk eller telefon: 2835 9562.
Vi glæder os til at høre fra dig!

About BB Electronics

BB Electronics A/S was established in 1975 and is one of the leading service companies within electronics production in Scandinavia. We offer
services within design for manufacturing, sourcing, production, test, box build and system integration, distribution, and after sales services. It is
our vision to be Northern Europe’s leading EMS supplier of products within batch production of electronics. We produce for companies within a
long range of businesses, e.g. industry, telecommunication, IT, medical, transportation and several niche industries. We employ around 600
employees, and our administrative head quarter is in Horsens, Denmark with production facilities in Suzhou, China, Lanškroun, Czech
Republique and Horsens, Denmark. Want to learn more? Please visit our website at www.bbelectronics.dk

