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NOVENCO Building & Industry søger en kompetent og ansvarsbevidst medarbejder med teknisk baggrund til en stilling 
som PTA Engineer.  
 
I forbindelse med en kontinuerlig vækst og et fortsat stigende fokus på optimering af vores produktion, søger vi en 
medarbejder til vore produktionstekniske afdeling.  
 
Som PTA Engineer, bliver du en del af et dynamisk team på fire, som er en vigtig del af den løbende udvikling af Novencos 
produktion. Du vil referere til vores PTA teamleder. Som PTA Engineer vil du få en bred berøringsflade med Indkøb, 
planlægning, R&D, Engineering og Produktionen.  
 
Dine primære ansvarsområder:  
• Sikre effektiv implementering af nye produkter i produktionen.  
• Videreudvikling af produktionsteknologi.  
• Oprettelse og vedligehold af produktionsstyklister og ruter for standardprodukter. 
• Supportere og drive optimeringsprojekter i produktionen. 
• Proces- og layout-optimering.  
• Supportere supply chain i forbindelse med sourcing.  
 
Øvrige opgaver bliver bl.a.:  
• Udvikling af nye værktøjer og fixturer til produktionen.  
• Deltage aktivt i KAIZEN i produktionen.  
• Beregning af kostpriser på customiserede produkter. 
• Dialog med underleverandører.  
• Udarbejde og vedligeholde SOPér, og inspektionsmetodeskemaer. 
 
Vores forventninger til dig:  
• Du har en teknisk baggrund som produktionsingeniør, maskiningeniør, eller lign. 
• Du har en bred indsigt inden for maskin- og stål-industri (støbning, svejsning og pladebearbejdning). 
• Du har erfaring med oprettelse af produktionsstyklister og -ruter.  
• Du har erfaring og interesse for LEAN, Kaizen og PFMEA.  
• Erfaren bruger af MS Office og ERP-system (vi bruger IFS). 
• Erfaring med brug af 3D CAD (vi bruger Inventor og Vault), vil være en fordel. 
• Behersker et godt dansk og engelsk i skrift og tale.  
 
Som person skal du:  
• Være ansvarlig og kvalitetsbevidst.  
• Være forandringsparat og se positivt på nye opgaver.  
• Have et godt overblik, arbejde struktureret og afslutte dine opgaver til tiden i rette kvalitet. 
• Have en opsøgende og lyttende tilgang til opgaver.  
• Udvise respekt for dine kolleger og vores kunder samt de opgaver du løser.  
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Vi tilbyder:  
• En virksomhed i konstant udvikling.  
• Løn efter kvalifikationer.  
• Fleksibel arbejdstid.  
• Pension, sundhedsforsikring, medarbejderforening mv.  
• Personlig udvikling.  
 
Vi tilbyder et job i en international organisation, hvor du får masser af udfordringer og oplevelser. Vi er en arbejdsplads, hvor 
vi hjælper hinanden på tværs af funktioner, og vi er altid er nysgerrige efter at finde nye løsninger. Vi har et uformelt 
arbejdsmiljø, hvor vi arbejder målrettet på at levere de bedste løsninger til vores kunder. Vi arbejder tæt sammen med de 
øvrige Novenco- og SCHAKO-kontorer rundt omkring i verden, så du kommer til at færdes i et internationalt miljø med gode 
faglige og personlige udviklingsmuligheder.  
 
Er du interesseret?  
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte PTA teamleder Kasper Zürcher på telefon 54 33 28 07 eller 
KAZ@novenco-building.com.  
Send din ansøgning med CV mærket ”PTA Engineer” til HR på job@novenco-building.com. Vi har ingen ansøgningsfrist, da vi 
gerne venter på den rette kandidat. Vi afholder dog løbende samtaler med egnede kandidater og lukker rekrutteringen, når 
vi har fundet den rigtige medarbejder, så send din ansøgning hurtigst muligt.  
Yderligere information om NOVENCO Building & Industry A/S kan findes på www.novenco-building.com hvor du bl.a. kan 
læse om vores visioner, værdier og arbejde for en mere bæredygtig fremtid. ”We move air for a green and safer world”. 
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