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Konstruktør med teknisk flair 

 

Brænder du for konstruktion af unikke og innovative løsninger, som gør en forskel for vores kunder?  

 

Blue Wave A/S producerer og distribuerer fittings af høj kvalitet, hvoraf en stor del går til eksport. Med 

egen udviklings- og konstruktionsafdeling, er der fokus på tilpassede og holdbare løsninger.  

 

Vi søger en teknisk-minded konstruktør til tegne- og konstruktionsarbejde, som vil få en central rolle i vores 

konstruktionsafdeling, der med humor og energi kan give en hjælpende hånd til diverse tekniske ad hoc-

opgaver. Opgaverne kan være alt fra 3D tegne-/konstruktionsarbejde til PTA-relaterede opgaver til vores 

produktion, samt gennemførelse af produktgodkendelser iht. EN-standarder. Du vil blive en del af et team 

på tre mand. 

 

Ansvar og arbejdsopgaver:  

• Deltage i kundeforespørgsler, herunder udarbejdelse af tegningsgrundlag og kostpris kalkulation. 

• Aktivt deltage i udviklingsprojekter og produktoptimering.  

• Projektleder på CE-mærkning af udvalgte produkter.  

• Udarbejdelse af produktionsklart tegningsmateriale, samt produktionsteknisk setup. 

• Teknisk backup for salgsafdelingen. 

• Vedligeholdelse og opdatering af produktdata. 

 

Vi tilbyder:  

• En spændende stilling med udviklingsmuligheder.    

• En uformel organisation med en flad struktur.   

• Gode personaleforhold. 

• Løn efter kvalifikationer.  

 

Faglige kvalifikationer:  

Du er/har 

• Har en relevant baggrund/uddannelse inden for konstruktion, gerne kombineret med en praktisk 

erfaring. 

• Rutineret bruger af Inventor eller lignende.  

• Stærke IT-kundskaber, og et udviklingsorienteret digitalt mindset.  

• Gode engelsk-kundskaber. 

 

Personlige egenskaber: 

Du er/har 

• Struktureret med fokus både på detaljen, og det langsigtede perspektiv. 

• Gode samarbejdsevner, samt selvstændig og selvkørende, når opgaven kræver det.  

• Et naturligt drive og en ambition om at levere.  

• Ansvarsbevidst.   

• En positiv og nysgerrig indstilling med et godt øje for optimering og kvalitet. 
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Blue Wave A/S:  

Vi er 3. generations familiejet virksomhed, som producerer og sælger innovative løsninger i rustfrit stål til 

kunder world-wide. Vi er i alt 50 dedikerede og dygtige medarbejdere, og en stor andel med både 10- og 25 

års anciennitet.    

 

Spørgsmål og ansøgning:  

For yderligere oplysninger om stillingen kontakt Bettina Hasbo på tlf. 73 22 14 30 eller 28 19 25 24. 

 

Send venligst ansøgning og CV til bettina@bluewave.dk, hvis stillingen har interesse.  

 

Samtaler vil blive afholdt løbende indtil den rette kandidat er fundet.    


