
        

     
    
Maskin-/PTA-ingeniør 
Med erfaring og interesse for produktionsforberedelse 
 
Vil du være med til at skabe et bedre arbejdsmiljø i lufthavne verden over, og synes du, at det er spænden-
de at se effekten af dit arbejde fra tegnebrættet gennem implementering i produktionen til modtagelsen hos 
kunden? 
 
Du er teknisk ansvarlig for materialet til produktion, planlægning og After Sales 
og motiveres af, at det CAD-, produktions- og manualmateriale, du udarbejder ud fra ordrespecifikationer, 
bliver til det færdige produkt. Du har alsidig indsigt i mekanik og fokuserer på og tager ansvar for at klargø-
re ordrespecifikationer. Det skal virke for hele den efterfølgende kæde fra logistik over produktion til After 
Sales og service. Du synes derfor, det er inspirerende at indgå i et tværfagligt samarbejde og har fokus på 
kvaliteten hos ”dine” kunder. 
 
Du tager udfordringen op  
og vil gerne bidrage med initiativer og nytænkning til løsninger og en konstant forbedring af både pro-
dukt, materiale og processer. Du har den energi og det engagement, der skal til for at byde ind med løsnin-
ger og ideer, og du ved, hvor vigtigt det er at overholde dine deadlines, så alle kan komme videre i proces-
sen.  
 
Din baggrund: 

• Du er uddannet maskin- eller produktionsingeniør, produktionsteknolog el.lign. og har allerede nogle 
års erfaring fra en produktionsvirksomhed 

• Du har arbejdet med specifikation og dokumentation af kundespecifikke mekaniske løsninger 
• Du interesserer dig for, og har baggrund til at sætte dig ind i produktionstekniske udfordringer 
• Du har god erfaring med at konstruere i 3D CAD og gerne SolidWorks  
• Du har erfaring med samspillet mellem PTA, produktionen samt After Sales og service og sætter en 

stor ære i at levere fejlfri og let forståelig dokumentation til alle 
• Du er trives med at være hands on og med at være teknisk sparringspartner for produktionen 
• Du har gode dansk- og engelskkundskaber - både i skrift og tale 
• Du har ERP-erfaring i forhold til styklister og gerne i Microsoft Dynamics NAV (Navision) 

 
Om dig: 

• Du er stolt af dit kvalitetsarbejde, som du afleverer til dine kollegaer og i sidste ende til kunderne 
• Du sætter dig altid i dine kunders sted og sikrer, at det materiale, du afleverer, er i høj kvalitet og 

let at gå til 
• Du er løsningsorienteret og målrettet 
• Du kan arbejde selvstændigt og i tværfaglige teams og er god til at afstemme forventninger 
• Du er engageret, fleksibel og tager ansvar for opgaverne bliver løst til tiden - også når det kræver 

lidt ekstra 
• Du deltager aktivt med input og ideer til problemløsninger, ændringsforslag og mindre udviklingsop-

gaver 
• Du har humor og vil være en del af holdet, hvor alle tager ansvar og er fleksible 

 
 
Kom med på holdet i en international økonomisk sund virksomhed  
Power Stow A/S er danskejet med domicil i Gadstrup samt datterselskaber i USA, Hong Kong, Kina og UK, 
og vi er i alt 150 ansatte. Du bliver en del af production engineering, som består af 7 fagligt stærke kollega-
er, der ledes af produktionsdirektøren.  
 
Power Stow er markedsledende, og hvor vores succes bygger på, at vi er på forkant med at afdække kun-
dens behov. Power Stow A/S er en internationalt orienteret virksomhed inden for systemløsninger, der for 
 



 
 
 
 
 
 
bedrer arbejdsmiljøet ved håndtering af flytbart gods. Vi eksporterer til 24 lande, hvor vores udstyr arbejder 
24/7/365 i over 140 lufthavne verden over, så vi arbejder ud fra devisen ”det skal virke”. 
 
Power Stow er en virksomhed med stort potentiale, og vi vil opleves som professionelle samt som de bedste 
i markedet inden for vores forretningsområde. Vi har et godt arbejdsmiljø samt en sjov og uformel om-
gangstone, og du vil komme på hold med kompetente og entusiastiske kollegaer, som fungerer i et uformelt 
miljø.  
 
Du vil få en løn, som modsvarer dine kvalifikationer, og vi tilbyder pensionsordning, sundhedsforsikring, 
motion- og frokostordning.           

  
Er det noget for dig?  
så send ansøgning og CV pr. e-mail til job@powerstow.com snarest muligt. Stillingen er til tiltrædelse snarest 
muligt, men vi venter gerne på den rette.  
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Jan Mose på tlf. 2071 3102.             

 
 

       


