Cimbria søger 3D anlægsdesigner

til udarbejdelse af 3D modeller af turnkey anlæg i Autodesk Inventor
Har du lyst til et spændende og alsidigt job i en international virksomhed i vækst, og
har du en baggrund som tekniker med erfaring i projektering og design af maskinanlæg i 3D, så er du måske den nye medarbejder i Cimbria’s afdeling for design.
Dine arbejdsopgaver
• udarbejdelse af 3D modeller af komplette anlæg
• sikre at anlæg er designet funktionsdygtige og hensigtsmæssige
• deltage i projektmøder med projektledere, design institutter, kunder m.fl.
• deltage i specifikation af maskiner og udstyr og projektering af proces installationer
• videndeling med andre i organisationen
• Ca. 20 rejsedage/år udenfor Danmark
• Jobbet er placeret i Thisted
Dine kvalifikationer
• formodentlig maskintekniker, teknisk designer eller anden relevant baggrund
• erfaring med selvstændigt at udarbejde 3D modeller af maskinanlæg, gerne i 		
Autodesk Inventor
• gerne erfaring i design af større tekniske anlægsmodeller
• tiltrædelse snarest
Du er energisk og ansvarsbevidst
og i stand til at strukturere din dag systematisk. Du evner at arbejde selvstændigt og
vedholdende og trives derudover ved at arbejde i projektgrupper, hvor teamplay og
problemløsning er i højsædet.
Vi tilbyder en dynamisk arbejdsplads
med mange faggrupper, der samarbejder internt og på tværs af landegrænser.
Organisationen er flad og omgangstonen uformel, og der er gode arbejdsbetingelser
og karrieremuligheder for dygtige medarbejdere, samt en solid introduktion til jobbet
og en gage på markedsniveau.

Send din ansøgning
mærket ”3D anlægsdesigner” til Gitte.Hartmann@agcocorp.com
Vi indkalder løbende til samtaler, da stillingen ønskes besat snarest.
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for
anlægsdesign, Dorte Jensen på tlf: 2515 8776

Cimbria
er en af verdens førende producenter af industrielle anlæg til behandling af korn- og frøafgrøder
overalt på jorden. Cimbria har en
omsætning på 1,5 mia. kr. og en
medarbejderstab på 800 fordelt
over hele verden. I 2016 blev Cimbria opkøbt af den amerikanske
storkoncern AGCO, der sælger udstyr til landbrugssektoren. Virksomheden forventer en fortsat vækst
som leverandør til bl.a. ledende internationale virksomheder, der i de
kommende år vil investere kraftigt
i forskning, forædling, produktion
og håndtering af afgrøder, der skal
imødekomme behovet for en global
forøgelse af fødevareproduktionen.
Cimbria Unigrain
designer, leverer og bygger industrielle proceslinjer og turnkey anlæg.
Afdelingen har ansvaret for kontraktgennemførelse fra underskrift
til aflevering af anlæg og beskæftiger p.t. 150 medarbejdere, primært
ingeniører, teknikere og faglærte,
heraf mange rejsende og udstationerede medarbejdere.

CIMBRIA UNIGRAIN A/S
Præstejorden 6, 7700 Thisted
Tlf. 96 17 90 00
cimbria.unigrain@agcocorp.com
www.cimbria.com

