Teknisk designer
Vil du konstruere og designe konstruktioner til fleksible rørsystemer? Og vil du samarbejde med
kompetente tekniske kollegaer og videreudvikle dine evner med et højt specialiseret produkt?
Bliv en del af et succesfuldt internationalt selskab

National Oilwell Varco Denmark (NOV Flexibles) udvikler, fremstiller og sælger nogle af de
stærkeste og mest avancerede fleksible rørsystemer i verden. Hos NOV Flexibles i Danmark er vi 850
medarbejdere med hovedsæde i Brøndby – og har fabrikker både nationalt og internationalt. Vores
moderselskab har domicil i Houston, Texas.
Tag ansvar for tegning af konstruktionerne
Som teknisk designer har du ansvar for at tegne konstruktioner - primært stålkonstruktioner - som fx.
klamper der forbinder rørene til ankre på havbunden, ende-afslutninger af de fleksible rør, og
strukturer til fæstning på offshore produktionsenheder. Desuden udarbejder du styklister,
indkøbsspecifikationer og montagevejledninger, ligesom du udvikler og konstruerer tekniske
komponenter samt udarbejder og vedligeholder teknisk dokumentation.
Du vil i løbet af et projekt blive eksponeret for mange tekniske sider, og du er med hele vejen fra
kundekontakten til det færdige produkt leveres over kajen. Til at begynde med deltager du i et
struktureret oplærings- og introduktionsforløb.
Udvikl dig i et stærkt teknisk team
Du bliver en del af Engineering afdelingen i Brøndby på ca. 40 medarbejdere – en afdeling med
tegnere og ingeniører, som samarbejder på et højt fagligt niveau og leverer end-fittings og
stålkonstruktioner i høj kvalitet. Gruppen er inddelt i 3 mindre enheder med selvstændige projekter.
Desuden samarbejder vi med fabrikken i Kalundborg og har kontakt til underleverandører.
Teknisk designer med Creo-erfaring og gode samarbejdsevner
• Du er maskintekniker, produktionsteknolog, teknisk designer eller lignende med nogle års
erfaring fra en tilsvarende stilling
• Du er fortrolig med Pro E/Creo, og det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har en
håndværksmæssig baggrund inden for maskinlinjen
• Du er vant til at dokumentere, da dokumentationskravene i offshore-branchen er høje, og du
kommunikerer ubesværet på både dansk og engelsk
• Som person er du selvstændig og tager ansvar, og du trives i et team med en god blanding af
erfarne og nye medarbejdere, som alle samarbejder om at få kundeprojekterne sikkert i mål
Er du interesseret?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jesper Ries: 2013
2313/jesper.ries@nov.com eller Jens Rørdam Thomsen: 4110 5066/jens.rordamthomsen@nov.com.

Send din ansøgning
Vi behandler ansøgninger løbende, så send derfor din motiverede ansøgning og dit CV senest
28. februar til HR Business Partner: marianne.funch@nov.com.

