
Master Data Projektmedarbejder 

Kan du se dig selv i en internationalt markedsledende og hurtigt voksende virksomhed med 
specialisering i bæredygtige energiløsninger i verdensklasse? Og er du på udkig efter et job, hvor du 
får mulighed for at arbejde selvstændigt og være med til at sætte rammerne for en fremtidig standard 
for komponentoprettelse? Så har du her en unik mulighed. 
 
Vi søger en master data projektmedarbejder til, at få vores ERP-data gjort klar til fremtiden. Stillingen 
er en tidsbegrænset projektstilling med mulighed for efterfølgende forlængelse eller fastansættelse. 
 
Eltwin Group står over for overgangen til et nyt ERP-system. I den forbindelse skal vi have strømlinet 
vores komponent database og skabt en fremtidig standard for, hvordan vi opretter komponenter. Til 
det arbejde, søger vi en projektmedarbejder, der har solid erfaring med elektronikkomponenter. Du 
har sandsynligvis en baggrund som elektronikmekaniker/fagtekniker eller som teknisk indkøber. 
 
Arbejdsområder 

• Support til R&D og PTA 
• Oversættelse af varetekster fra dansk til engelsk 
• Ensretning af oprettede komponenter 
• Udvikling af fremtidig standard for komponentoprettelse 
• Katalogisering af datablade og tekniske tegninger 
• Øvrige opgaver 

 
Dine kvalifikationer 

• Du har en solid erfaring med elektronikkomponenter og tilhørende data 
• Du er pertentlig og har øje for detaljen 
• Du er selvkørende og selvdisciplinær 
• Du behersker engelsk på teknisk niveau 
• Kendskab til ERP-systemer er en forudsætning, kendskab til XAL er en fordel 

 
Vi forventer, at du er engageret, serviceminded og struktureret. Du kan både arbejde selvstændigt i et 
lille team og på tværs i organisationen. Du har gode kommunikative evner – både skriftligt og 
mundtligt. Du kan tænke ud af boksen, og er ikke bange for at tage ansvar for dine opgaver. 
 
Ansættelse 

• Stillingen er i første omgang tidsbegrænset til 6 måneder 
• Stillingen er som udgangspunkt en 37 timers stilling, men vi er åbne overfor andre løsninger 
• Du ansættes i produktionsteknisk afdeling med reference til produktionschefen 
• Det daglige arbejdet kordineres og revideres med ansvarshavende projektleder 

 
Arbejdssted 
Eltwin Group ligger i Risskov ved Aarhus – kun 1 min. gang fra Letbanens stop ved Torsøvej.  
 
Ansøgning 
Er du interesseret i stillingen hos Eltwin Group? Så upload din ansøgning og dit CV herunder. Stillingen 
besættes, når den rette kandidat er fundet. 

Du er velkommen til at kontakte projektleder Benjamin Ellyton på tel. 93 63 75 10 eller på 
bee@eltwin.com, hvis du har spørgsmål til stillingen. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Om Eltwin Group 
Eltwin Group udvikler, producerer og sælger power elektronik til automation. Vi er specialister i styring 
og regulering af elektriske motorer og har mere end 40 års erfaring i levering af industrielle 
elektronikløsninger til kunder på OEM-markedet i hele verden. 
 
Vi satser massivt på konstant udvikling af innovative og energieffektive produkter og systemløsninger i 
høj kvalitet, der understøtter transitionen til et mere bæredygtigt samfund. 

mailto:bee@eltwin.com


Master Data Projektmedarbejder 

Mere end 250 kompetente medarbejdere og et effektivt produktionsapparat i både Danmark og Polen 
danner rammen om en moderne virksomhed med hovedkontor i Risskov. 
 
Eltwin Group er en del af den svenske industrikoncern NIBE Industrier AB, som er repræsenteret 
globalt med mere end 15.000 medarbejdere. NIBE Industrier AB er børsnoteret på Nasdaq Nordic i 
Stockholm. 
 
Se mere på Eltwin.com og følg os på LinkedIn. 

https://www.eltwin.com/
https://www.linkedin.com/company/eltwin/mycompany/?viewAsMember=true

