
 

 

 
Til vores team af ingeniører i Allerød nord for København, søger vi en: 

 

Innovativ og ambitiøs Maskin-/Design ingeniør 
Erfaren produktudvikler med fokus på udvikling af banebrydende og æstetisk 

flotte mekaniske løsninger, stærk teoretisk baggrund og lysten til at arbejde 

med en bred vifte af teknologier. 
 

 
Er du blandt landets dygtigste produktudviklere, har du blik for detaljen og 

har du lysten til at arbejde med alsidige og komplekse projekter? 

Vi er i kraftig vækst, og står foran en række spændende og innovative 

udviklingsopgaver til bl.a. medicinalbranchen, offshore branchen og maskinindustrien 
for både danske og udenlandske koncerner. Du tilbydes en stilling med meget alsidige 
og udfordrende opgaver, hvor du får et inspirerende samspil med dine dygtige 

kollegaer og udviklingsafdelingerne hos kunderne, som ofte er markedsledende inden 
for deres områder.  

Du medvirker til/afholder de indledende kundemøder vedr. specifikation af 
udviklingsopgaven og du skaber sammen med eller som del af teamet rammerne for 

projektet, gennemfører forundersøgelser, analyserer og vurderer den tekniske 
gennemførelse og udvikler funktionsmodeller og prototyper. Du medvirker desuden i 
og afholder idéoplæg/præsentationer for kunderne og har kontakten til 

underleverandører. Hands-On design og konstruktionsarbejde i CAD samt 
udarbejdelse af præsentationer/dokumentation vil ligeledes være en del af din 

hverdag. Du vil i takt med din personlige udvikling varetage mere og mere ambitiøse 
projekter, hvor du, afhængig af din baggrund bl.a. vil være ansvarlig for 
kundekontakten fra idé til færdigt produkt.  

 
Praktisk anlagt ingeniør med teorien på plads og udpræget flair for design og 

mekanik med erfaring fra produktudvikling  

Du har en uddannelsesmæssig baggrund, med særdeles gode resultater, som Ingeniør 
med speciale i eksempelvis Design og Innovation, Konstruktion og Mekanik, Materiale- 

og Procesteknologi eller tilsvarende, kombineret med minimum 3 års erfaring med 
produktudvikling enten fra en produktionsvirksomhed, konsulenthus eller fra en 

startup virksomhed. Du er den, der kommer med de tekniske løsninger og du trives 
med en alsidighed i dine opgaver og mestrer hele spektret omkring udvikling af 

DANSK TEKNOLOGI er en ledende og innovativ produktudviklingspartner for en række af 

verdens førende virksomheder som eksempelvis Airbus, Mærsk og Grundfos med flere, hvor 

vi er med til at løse en bred vifte af ingeniørmæssige udfordringer. Vi har siden vi blev 

etableret i 1982 gennemført mere end 950 projekter og herudover i tæt samarbejde med 

kunderne udviklet og fremstillet mere end 100 produktionsanlæg inden for proces-, 

fremstillings-, montage- og robotteknologi. Med til leverancerne hører indkøring og oplæring 

af personale samt opstilling hos kunden. På en del anlæg har vi desuden serviceaftaler og 

fungerer som generel produktionspartner for kunderne. Desuden har vi en række egne 

produkter/patenter, primært inden for Cleantech og en solid økonomi. 
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banebrydende mekaniske løsninger og designs, samt Next Generation teknologier. Du 
har erfaring som, eller potentiale og interesse i, at udvikle dig som projektleder og du 

har teorien i orden - men er også praktisk anlagt, og du har en udpræget flair for 
teknik/mekanik.  

Som person er du god til at identificere problemets kerne, og du tænker flere skridt 

frem. Du er innovativ og fleksibel – og du trives både med at arbejde efter kendte 
metoder og efter nye, som du nogle gange selv eller sammen med teamet definerer. 

Du er fagligt ambitiøs og nysgerrig og selvom du er omhyggelig og trives med at 
fordybe dig i problematikker, trives du også ved at nå resultater inden for ofte 
stramme deadlines. Endvidere er ord som ærlig og samvittighedsfuld ord, der 

beskriver dig og du lægger vægt på at overholde tidsplaner og budgetter. Du trives 
med stor frihed under ansvar, og du er kundeorienteret, imødekommende og 

omgængelig. Du mestrer flydende engelsk og dansk i skrift og tale og har gode 
kommunikative evner.  

 

Du tilbydes at blive del af et meget kompetent team af ingeniører der 
arbejder med innovative løsninger og banebrydende teknologier, der 

bevæger sig på kanten af kendt teknologi – og nogen gange over.  

Du bliver en del et ungt og dynamisk udviklingsteam, i en vækstvirksomhed, der er en 
ledende produktudviklingspartner for en række af verdens førende koncerner. Du 

arbejder sammen med et engageret og fagligt kompetent team der udvikler 
banebrydende teknologier og innovative løsninger - dels baseret på gennemprøvede, 

systematiske metoder og dels baseret på evnen til at tænke nyt og udfordre det 
mulige. 

Vi tilbyder et rigtigt godt arbejdsmiljø, hvor du vil få lov til at arbejde med en bred 

vifte af teknologier der bevæger sig på kanten af det kendte og hvor du kan veksle 
mellem teori og praksis. Der er i tilknytning til kontoret et stort forsøgsværksted, hvor 

du kan udnytte dine stærke analytiske og logiske kompetencer, bygge 
funktionsmodeller og finde praktiske løsninger på komplekse problemer.  

Du får en høj grad af frihed under ansvar i et job, hvor du får stor mulighed for at 
arbejde med din interesse for konstruktion og udvikling.  Derudover tilbydes du en 
stærk personlig og faglig udvikling bl.a. gennem teamwork med dine kompetente 

kolleger og samspil med spændende kunder og leverandører. Du tilbydes en attraktiv 
lønpakke der afspejler dine kvalifikationer, bonusordning samt gode personalevilkår. 

 
Kontakt os 

Alle henvendelser rettes skriftligt til udviklingsdirektør Jens Gad og indeholder 

motiveret ansøgning, CV og eksamenspapirer. 

E-mail:  jag@dansk-teknologi.dk 

Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt. 
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