Elektronikfagtekniker elev
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 en
elevplads, hvor du får mulighed for at prøve
kræfter med faget i praksis? Så har du her
en unik mulighed.
Vi søger en talentfuld elev til vores
testafdeling, som brænder for at prøve
kræfter med mange forskellige typer af
opgaver inden for elektronik og samtidig
være en del af en international virksomhed,
der har fokus på bæredygtighed og
innovation.
Du kommer til at indgå i det daglige
arbejde – primært i testafdelingen. Men du
kommer også på turnus til andre afdelinger
som SMD, HMD, Mekanisk og R&D. Som
elev kommer du også til at arbejde tæt
sammen med og sparre med kolleger fra
flere afdelinger. Og du vil også få nogle
spændende opgaver. Dette giver dig rig
mulighed for at indhente praktisk erfaring
samtidig med, at du får mulighed for at
afprøve dig selv i ”virkelige” rammer.
Arbejdsområder
•
•
•
•
•

Funktionstest af printkort
Fejlfinding på komponentniveau med
relevante måleinstrumenter
Reparation
Kontrol
Diverse opgaver til hjælp af
opbygning af testudstyr

Dine kvalifikationer
Du har afsluttet grundforløbet og skal nu
fortsætte din uddannelse som elev. Det er
en fordel, hvis du besidder kompetencer og
har interesse i nedenstående områder:
•
•
•
•
•
•

Gode IT-kundskaber i Office-pakken
Gode engelskkundskaber både
mundtligt og skriftligt
Sans for teknik, være fingernem og
være god til matematik
Mødestabil
Engageret og lyst til lære noget nyt
Har gåpåmod og humor

•
•

Kan både arbejde selvstændigt i
teams
Er ikke bange for at tage ansvar for
dine opgaver

Ansættelse
Hurtigst muligt efter nærmere aftale.
Arbejdssted
Eltwin Group ligger i Risskov ved Aarhus –
kun 1 min. gang fra Letbanens stop på
Torsøvej. Din kontaktperson bliver
elektronikfagtekniker Jørn Trans, som du
kan kontakte på tel. 87 36 86 28 eller
jt@eltwin.com, hvis du har spørgsmål til
stillingen.
Ansøgning
Er du interesseret i en praktikplads i Eltwin
Group, skal du uploade din ansøgning og dit
CV på eltwin.com. Stillingen besættes, når
den rette kandidat er fundet.
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 OEMmarkedet 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.
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.
Følg os på LinkedIn.

