TEKNISKE TEGNERE/
MASKINKONSTRUKTØRER
Lind Jensens Maskinfabrik A/S søger to Tekniske tegnere/assistenter
eller Maskinkonstruktører
Vil du arbejde med design, udvikling og konstruktioner inden for hydraulik eller agro/industri og sikre fortsat udvikling af
LJM’s produktpallette? Lind Jensens Maskinfabrik A/S søger to Tekniske tegnere/assistenter eller Maskinkonstruktører til
vores designteam.
I rollen bliver du en del af vores designteam som spænder over en bred produktpallette. Vi er et team præget af samarbejde og faglig sparring på tværs af afdelinger, hvor vores kompetencer supplerer hinanden. Her får du en varieret
arbejdsdag, hvor du vil bidrage til at optimere, udvikle og teste på vores forskellige konstruktionsløsninger.

Jobbet består blandt andet af:

Din profil

 Udarbejdelse af 2D og 3D konstruktionsmateriale i
Autodesk Inventor

 Du har en baggrund som Produktionsteknolog,
Teknisk tegner, konstruktør, maskintekniker,
eller lignende.

 Konstruktion og beregning af hydraulikcylindre, pumper,
omrører og skrabesystemer og underdele hertil
 Oversætte kundeønsker til færdige produkter
 Udvikle nye produkter til LJM’s produktpallette
 Support/samarbejde på tværs af afdelinger med fagfolk
og teknikere
 Udarbejdelse af teknisk dokumentation i henhold til
gældende standarder.

 Du kan kommunikere på engelsk.
 Gerne med faglig baggrund, dog ikke et krav
 Kendskab til Inventor, Vault, og Microsoft Office
pakken er en fordel
 Du forstår at samarbejde i teams på tværs af 		
organisation og landegrænser

 Kundekontakt med henblik på teknisk sparring

Yderligere oplysninger
Som ansat hos Lind Jensens Maskinfabrik forventes man at
være ansvarsbevidst, selvstændig og struktureret,
samtidigt med at man er en udadvendt kollega, med god
plads til den åbenhed og fleksibilitet, som LJM er kendt for.
Ansøgningsfrist: 31. januar 2022
Send din ansøgning mærket ”Teknisk tegner/
maskinkonstruktør” pr. mail til kmp@ljm.dk
Der vil løbende blive taget kandidater ind til samtale.
Spørgsmål til de to stillinger kan rettes til Teamlead R&D Kaj
Meng Petersen på telefon 20 90 47 51 eller mail kmp@ljm.dk

Lind Jensens Maskinfabrik A/S
Kroghusvej 7, Højmark | 6940 Lem St.
Tlf. 97 34 32 00 | agro@ljm.dk | ljm.dk

Lind Jensens Maskinfabrik A/S

har base i Højmark mellem Ringkøbing og Skjern.
Virksomheden er blandt de førende producenter
og i en position som Global Supplier af en bred
produkt pallette for den globale maskinindustri
på hydrauliske cylindere og markedet for pumper, omrører etc. inden for Spildevand-, Biogasog den Agro relaterede industri.
Virksomheden er velfunderet og har mere end
225 ansatte, fordelt på egne produktionsfaciliteter i Danmark, Kina , Indien og USA.

