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Erfaren Produktionsteknolog, Maskintekniker eller Teknisk Designer søges 
til NOVENCO’s R&D afdeling 
 
NOVENCO Building & Industry A/S er en del af en stor dynamisk international virksomhedsgruppe og tilbyder energivenlige 
løsninger til ventilation og køling indenfor områder såsom industri og landbrug, klimacentraler, parkeringsanlæg, 
datacentre, vindmøller, tunneller, samt brand- og sikkerhedssystemer m.m. Miljøet og anvendelsen af højteknologiske 
fremstillingsmetoder er nøglefaktorer for os, som ISO certificeret virksomhed, og tænkes naturligt ind i design, udvikling 
og produktion og har understreget virksomhedens førende position på verdensplan. Hovedkvarteret er beliggende i 
Danmark med datterselskab i Holland, Storbritannien og USA, egne kontorer Tyskland, Indien og Singapore samt et 
netværk af forhandlere over det meste af verdenen. 
 
Vi er førende inden for vores felt og vi arbejder professionelt hver eneste dag sammen med vores kolleger på 
verdensplan, vi ved at nøglen til vores succes ligger hos vores dygtige medarbejdere, og at det er i det positive 
samarbejde med kunder og leverandører, at vi udvikler virksomheden til at være en spændende og attraktiv arbejdsplads.  
 
Vi søger en dygtig kollega der skal indgå i vores kompetente R&D Team, som arbejder med nyudvikling samt 
udviklingsprojekter til kunder. 
 
Dine primære opgaver: 

• Overtagelse af 3D modeller og færdiggøre disse, så prototyper kan startes op i produktion. 
• Support for gennemførsel af udviklingsprojekter i henhold til NOVENCO Building & Industry udviklingsmodel. 
• Support for det øvrige R&D team mht. færdiggørelse af produktionsgrundlag.  
• Opdatering af eksisterende produktionsgrundlag. 
• Teknisk support for produktionen og salgsafdeling. 
• Ansvar for områder i NOVENCO’s globale CAD miljø 
• Deltagelse i reklamationsarbejde 

 
Du kommer til primært at arbejde i Autodesk Inventor Pro 2022 og Autodesk Vault Pro 2022, Microsoft Office produkter 
samt NOVENCO’s ERP system (IFS). 
 
Din profil og faglige baggrund: 
 

• Du er en struktureret person, som sætter en ære i at færdiggøre dine opgaver. 
• Du er god til at have flere opgaver af gangen, men kan også fokusere på den enkelte opgave. 
• Du har en relevant teknisk uddannelse, eksempelvis Produktionsteknolog, Teknisk designer eller Maskinmester. 
• Du er en erfaren bruger af et 3D CAD system. Kendskab til Autodesk Inventor og Vault Pro vil være en stor fordel. 

Specielt tyndpladekonstruktion anvendes i stor stil hos NOVENCO Building & Industry. 
• Du skal beherske dansk og engelsk i skrift og tale. Tysk vil også være en fordel. 

http://www.novenco-building.com/
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Som person skal du: 
 

• være ansvarlig, kvalitetsbevidst, struktureret og god til at færdiggøre dine opgaver.  
• være team player og sætte stor pris på et godt kollegialt forhold til dine kollegaer. 
• være forandringsparat og se positivt på nye opgaver 
• have erfaring med at arbejde i en travl teknisk afdeling, som konstant har mange opgaver, som tit skal løses på 

kort tid.  
 
 
Vi tilbyder: 

• En hverdag i et spændende internationalt miljø. 
• Et udfordrende job i en spændende branche som er i konstant udvikling og med gode faglige- og personlig 

udviklingsmuligheder. 
• Et dynamisk miljø, hvor du er omgivet af mange dygtige kollegaer og en hverdag der præges af godt humør og en 

uformel omgangstone. 
• Derudover tilbyder vi fast løn efter kvalifikationer, pension, fleksible arbejdstider, mulighed for hjemmearbejde, 

personaleforening, frokost ordning, sundhedsforsikring m.v 
 
Lyder det spændende? 
 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte R&D Manager, Christian Colstrup på + 45 53392995 
eller på mail: cco@novenco-building.com 
 
Send din ansøgning og CV mærket ”R&D” til personaleafdelingen på job@NOVENCO-building.com hurtigst muligt eller 
senest den 23. september 2022. Vi indkalder løbende kandidater til samtaler. 
 
Arbejdssted: Næstved 
 
Yderligere information om NOVENCO Building & Industry A/S kan findes på www.novenco-building.com   
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