TRECO A/S søger innovativ og dygtig konstruktør/opfinder
TRECO A/S udvikler, konstruerer og producerer tyndpladeprodukter og automationsløsninger og har ca. 120
ansatte. Virksomheden er ordreproducerende og leverer produkter til såvel indland som udland.
Produktionen udføres fra tre fabrikker – alle placeret i Aalestrup på i alt 14.000 kvm. TRECO A/S har pt. en
årlig omsætning på ca kr. 200 mio. Målsætningen er, at virksomheden skal vækste markant indenfor de
næste år.

Brænder du for at konstruere og udvikle i et team med kompetente kolleger? Er du drevet af din
interesse for teknik? Kan du løfte TRECO A/S til nye højder?
VI SØGER til en nyoprettet stilling en faglig stærk og kompetent konstruktør til vores konstruktions- og
udviklingsafdeling.
Som person trives du med at arbejde i et projektorienteret miljø, hvor du både skal udvikle nye produkter
og videreudvikle eksisterende. Du finder det naturligt at samarbejde både internt og eksternt.
Hos TRECO A/S får du et selvstændigt job, hvor kvaliteten er i højsædet, og hvor du får muligheden for et
varierende, spændende og udviklende job – både fagligt og personligt.
Vi er et engageret og professionelt team af dynamiske medarbejdere, hvor ikke to dage er ens.

VORES ØNSKER TIL DIG:
•
•
•
•
•
•
•
•

Uddannet konstruktør, maskiningeniør, produktionsteknolog eller måske autodidakt
Erfaring med tyndpladeproduktion
Trives med at være en aktiv del af hele projektfasen fra start til slut
Har erfaring med Solid Edge 3D eller lignende CAD-system
Du er løsningsorienteret og pligtopfyldende
Masser af gå på mod og et højt drive
Humor og et glimt i øjet er et absolut plus
Du behersker dansk og engelsk – både i skrift og tale

VI TILBYDER dig et spændende og fagligt udfordrende job på vores fabrik i Aalestrup. Vi er en alsidig
arbejdsplads, hvor du hurtigt får en stor berøringsflade og selvstændigt ansvar i en organisation med en
uformel tone.
Vi har kantineordning, motionsrum og en velfungerende personaleforening med mange spændende
arrangementer.
Du får løn efter dine kvalifikationer samt pension og sundhedsforsikring.

INTERESSERET? Send os din ansøgning via nedenstående link.

SPØRGSMÅL? Hviid & Larsen står for rekrutteringen. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at
kontakte HR-og rekrutteringspartner Randi R. Lyngesen på 23 86 15 55.
Ansøgninger vil blive behandlet fortroligt, og stillingsopslaget tages ned, når den rette kandidat er fundet.
Vi gør opmærksom på, at ansøgninger kun modtages via nedenstående link iht GDPR-lovgivningen.
SØG STILLINGEN HER:

