Ingeniør med optik erfaring søges
Delta Optical Thin Film A/S er en verdensledende producent af avancerede optiske tyndfilmskomponenter. Vores produkter er nøglekomponenter hos førende producenter af optisk udstyr verden over. Vores stærke fokus på særskilte nicher gør, at vi vokser stærkt og derfor har brug for at
styrke vores ingeniørteam med yderligere en udviklingsingeniør.
Din profil
Vi forestiller os du er elektroingeniør, formentlig med en del optikfag eller optisk erfaring i rygsækken. Ideelt har du nogle års erhvervserfaring, gerne fra en produktionsvirksomhed. Du er
skrap til objektorienteret programmering og har erfaring i at opbygge og fejlfinde optoelektriske
systemer. Det er vigtigt at du har et drive til at forandre og forbedre vores produktionsprocesser i
tæt samspil med dine kolleger. Som person er du kreativ og selvstændigt arbejdende. Du har et
godt overblik og forstår at afslutte opgaverne. Du besidder en kombination af teoretisk tilgang og
evner til at omsætte teori til løsninger.
Rollen
Du bliver en del af vores udviklingsteam, med specielt fokus på at være bindeled mellem udvikling
og produktion. Mange af vore udviklings- og produktionsværktøjer er egenudviklede, og succesfuld produktion kræver løbende opfølgning og tæt dialog på tværs af hele organisationen.
Dine opgaver vil bl.a. bestå af:
- Opfølgning på kvalitetskontrol af producerede produkter og afdækning af fejlårsager
- Optimering og tilretning af produktionsgrundlag
- Overvågning af produktionsudstyret og opfølgning på uregelmæssigheder
- Udvikling af nye produktionsværktøjer i samarbejde med vores mekaniske udvikler
- Udvikling af software, som hjælper dig selv og produktionspersonalet med at løse de daglige opgaver effektivt
Du vil i høj grad selv bidrage til at planlægge udførslen af dit eget arbejde.
Vores virksomhed
Firmaet er beliggende naturskønt og let tilgængeligt i Scion DTU i Hørsholm. Her er vi 15 kollegaer
der med højt humør udfører funktioner lige fra salg og marketing, udvikling, produktion og
logistik. Vores team er drevet af at lysten til at levere høj kvalitet til vores kunder.
Interesseret?
Hvis du synes dette er lige dig, sender du din ansøgning til adm. direktør Poul Svensgaard
psv@deltaopticalthinfilm.com. Hvis du har spørgsmål kan du ringe til Poul på tlf. 29160201
Vi glæder os til at høre fra dig.

