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Vi søger en Produktionsteknolog 

Hvem er SteelXperts?: 

Vi er en moderne ordreproducerende virksomhed. Vi har fabriksfaciliteter og værksted samt 
bearbejdningsmuligheder på 2.600 kvm. Vi er beliggende på Nybo Høje 6, 7500 Holstebro.  

Virksomheden beskæftiger 60 medarbejdere. Medarbejderne har erfaring i, og certificeret i arbejdet med 
rustfri rørmontage. 

Vi har mange års erfaring i arbejdet med rustfri rørmontage, og ligger vægt på kvalitetsarbejde. Vi er garant 
for høj service, kvalitet og leverer vores opgaver til aftalt tid.  

Vi producerer alt i rustfri, både til fødevareindustri og byggeindustrien. 

Vi er repræsenteret hos vores kunder med faste medarbejdere på pladsen. 

Hvad er opgaverne for en Produktionsteknolog hos SteelXperts?: 

Tegning i Inventor. 

Konstruktion af løsninger i samarbejde med projektledere og/eller kunder. 

Tekniske dokumentationsopgaver. 

Tilbudsgivning. 

Projektledelse og koordinering af mindre projekter. 

Koordinering af opgaver internt mellem projektledere (eksternt) samt værksted. 

For og efterkalkulation på opgaver. 

3d opmålingsopgaver. 

Planlægningsmøder og ad-hoc møder relateret til opgaver, tegninger og projekter. 

Fastholde virksomhedens høje kvalitetsniveau på alle områder. 

Kunne holde mange opgaver kørerende på samme tid. 

Hvad kan dine kvalifikationer være?:  

Du har erfaring med tegning i Inventor eller alternativt Solid Works. 

Du har gerne kendskab til og erfaring i stål- og projektorienteret virksomhed – herunder rustfast stål. 

Du har gerne erfaring i tilbudsgivning. 

Du kan beregne priser selvstændigt. 

http://www.sebrochure.dk/Steelxperts/WebView/#1
https://steelxperts.dk/
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Du har erfaring med planlægning- og koordinering af opgaver. 

Du kan arbejde selvstændigt, men har også et naturligt samarbejdsgen på tværs af fag- og ansvarsområder. 

Du arbejder effektivt, med høj kvalitetssans og ordentlighed. 

Hvem er du som Person?: 

Du er uddannet Produktionsteknolog, Teknisk tegner eller tilsvarende. 

Du går op i kvalitet – at arbejdet udføres grundigt til gavn for kunde og virksomhed. 

Du er struktureret, og har en udpræget ordenssans. 

Du er åben for sparring med dine andre kollegaer. 

Du kan arbejde selvstændigt og effektivt, og kan også indgå i et samarbejde med kollegaer. 

Du er en god kollega, der bidrager til fællesskabet. 

Hvad kan virksomheden tilbyde?: 

En virksomhed med stærke værdier, og et godt og udviklende arbejdsmiljø. 

En fast stilling med stor selvstændighed, gode kollegaer og mange spændende opgaver og 
udviklingsmuligheder. 

Løn efter kvalifikationer. 

Overskudsdeling 

Pensionsordning. 

Personalearrangementer 

Kurser 

Hvornår ønsker vi stillingen besat?: 

Snarest muligt, men vi venter gerne på den rette til jobbet. 

 

CV & ansøgning skal sendes til. 

Adm. direktør 

bs@stxp.dk 

Mobilnr.: 20843033 
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