
Har du flair for og lyst til, at arbejde med udviklingsprojekter inden for produktionsudstyr og 
filtrationsprodukter, så har vi jobbet til dig. 

Jobbet
Arbejdet består i høj grad af diverse udviklingsprojekter med udgangspunkt i vores produktion i Nakskov, det 
inkluderer udvikling af maskiner, dokumentation af projekter i forbindelse med kunde forespørgsler med mere. 
Du vil også være ansvarlig for, at det daglige vedligehold af maskiner og udstyr på fabrikken bliver udført til tiden 
og i rette kvalitet, selve udførslen vil dine medarbejdere i værkstedet forestå. 
Du vil deltage i arbejdsgrupper omkring gennemførelse af større projekter. Det forventes at du kan tage ansvar 
for og lede nogle af disse grupper. Der vil også være koordinering med eksterne leverandører, så tidsplaner for 
projekter overholdes. Du vil referere til vores produktionschef. 

Baggrund
Vi forestiller os, at du har et svendebrev som Automatik mekanikker eller Maskinarbejder og har praktisk erfaring 
som teknisk medarbejder. Da vi sætter sikkerhed i højsædet, forventer vi også at det er din prioritet og at du har 
en naturlig sans for ryddelighed. Du skal kunne kommunikere flydende på dansk i skrift og tale. Vi forventer 
derudover at du kan kommunikere på engelsk i skrift og tale på elementært niveau.

Det vil være en fordel, hvis du kan følgende:
• Selvstændigt kan styre projekter igennem fra idéfase til endelig implementering i produktionen
• Håndtere mange opgaver samtidigt og stadig bevare overblikket
• Har flair for at planlægge og derfor også erfaring i at sikre tidsplaner overholdes
• Kendskab til ISO-9001
• Besidder en kombination af praktik og teori i forhold til teknik
• Kendskab til MS-Projekt
• Erfaring med CAD og 3D print
• Tyskkundskaber
Vi forestiller os desuden at du er ambitiøs med et højt drive og desuden samarbejdsvillig, åben, engageret og har
humor. Du er villig til at yde den indsats og vise den fleksibilitet, der kræves i et travlt miljø, og du kan lide at være
del af et team, hvor du hurtigt bliver tildelt ansvar for selvstændige opgaver

Interesseret
For nærmere oplysninger om stillingen kan du kontakte Produktionschef, Brian Smiszek på telefon +45 5089 4937. 
Tiltrædelse: Hurtigst muligt
Send din ansøgning  og cv via mail til: hr@nordic-air-filtration.com - gerne snarest muligt, da vi vurderer 
ansøgerne løbende. Sidste frist er den 15/08-2022

Om Nordic Air Filtration 
Nordic Air Filtration producerer filtre til industrien og er en del af den tyske koncern Hengst SE, en global 
virksomhed med mere end 3000 medarbejdere fordelt rundt om i verdenen. Alle sammen sikrer, at de leverede 
løsninger opfylder fremtidens krav, og er i overensstemmelse med de nyeste teknologier og optimeret til de 
faktiske driftsmiljøer. Læs mere om Nordic Air Filtration på www.nordic-air-filtration.com  

Teknisk Chef 
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