Teknisk ansvarlig til succesfuld
elmotorleverandør
Fabrika A/S Randers
Har du en solid teknisk baggrund, en god forretningsforståelse og et ”drive”
ud over det sædvanlige?
Så er det nu, at du skal ansøge stillingen som Teknisk Ansvarlig hos Fabrika. Vi har
brug for dig og dine kompetencer til at styrke vores faglige platform, så Fabrika i
fremtiden fortsat vil være kundernes foretrukne leverandør af el-motorer.

Hvad skal du lave i dit nye job?
Din vigtigste opgave bliver at udfylde rollen som Fabrikas tekniske ”geni”, hvilket
indbefatter en ligelig fordeling mellem faglig/teknisk sparring med Fabrikas salgs- og
indkøbsmedarbejdere samt dialog med og support til Fabrikas største kunder.
En anden vigtig del af dit job bliver ansvaret for den tekniske oplæring af nye og
nuværende medarbejdere.

Hvem er det vi leder efter?
Din faglige baggrund er ikke så vigtig, når bare du er fortrolig med:
•
•
•
•

Professionel teknisk behandling af motortekniske emner
Sikker anvendelse af én- og trefaset elektroteknik
At medvirke til udarbejdelsen af nødvendig dokumentation
Engelsk i skrift og tale

Du kommer måske fra en større virksomhed og har nu lyst til at få større ansvar og
mulighed for at påvirke virksomhedens strategiske beslutninger og prøve dig selv af.
Du er løsningsorienteret, proaktiv og altid klar til at yde en ekstra indsats, når vores
kunder forventer det.

Hvorfor skal du vælge Fabrika som din nye
arbejdsplads?
Du skal sende os en ansøgning, hvis du er interesseret i at arbejde i en moderne
virksomhed med masser af ”fart på” og som er fyldt med dedikerede og motiverede
kollegaer.

Vi tilbyder Randers’ mest attraktive kontorfaciliteter med Randers’ bedste udsigt
samt kantineordning med egen kok, fitnessrum til fri afbenyttelse samt let adgang til
motorvej.
Vi har en flad organisation med 12 ansatte. Vi prioriterer gode arbejdsforhold og en
fleksibel arbejdstilrettelæggelse, herunder hjemmearbejdsplads, til understøttelse af
en god work-life-balance. Der hersker en åben, direkte og behagelig tone, hvor
humor er en integreret del af hverdagen.
Vi tilbyder en attraktiv, konkurrencedygtig gagepakke i henhold til dine kvalifikationer
og kompetencer.

Mere om Fabrika
Fabrika er en ung, international og dynamisk handelsvirksomhed i B2B-segmentet.
Vi har specialiseret os i elmotorer og leverer løsninger tilpasset kundernes behov. Vi
er i stærk vækst og har med gode resultater opnået god konsolidering. Vores
primære markeder er Danmark og Tyskland, men er repræsenteret i store dele af
verden.
Udover kontoret i Randers har vi også et kontor i Vejle.

Tiltrædelse og ansøgning
Snarest muligt.
Ansøgning sendes – hurtigst muligt og senest 30. november via link – til selskabets
Økonomi- & Administrationschef, Jesper Munk, til hvem eventuelle nærmere
oplysninger om stillingen kan rettes på telefon +45 21 20 20 77.
Der vil blive gennemført ansættelsessamtaler løbende, indtil vi finder den rette
kandidat, så send din ansøgning allerede i dag.

