Produktionsmedarbejder
Søges

Lars Thrane A/S søger en produktionsmedarbejder til vores produktion af
højteknologiske navigations- og satellit kommunikationsprodukter til vores virksomhed
i Holte. Du vil blive en del af et eksisterende produktionsteam og være med til at
producere nuværende samt kommende produkter. Virksomhedens omgangstone er
uformel og der er stor personlig frihed. Med frihed følger også ansvar, så du kan forvente
der bliver stillet store, men rimelige krav til dit arbejde.
Jobbeskrivelse
• Afvikling af automatiseret PCB-test
• Montage af mekanik, finmekanik og
elektronik
• Slut-test af opsamlede produkter
• Pakning af produkter til lager
• Andre ad hoc-opgaver i produktionen
Dine Kompetencer
• Du skal have erfaring med finmekanisk
opsamling
•	Du skal have fornemmelse for præcision og
kvalitet
•	Du skal have teknisk forståelse og være i
stand til at læse tekniske tegninger
•	Du skal arbejde struktureret og være i stand
til at dokumentere dit arbejde
•	Det vil være en fordel, hvis du har erfaring
med produktopsamling og test fra en anden
højteknologisk virksomhed
•	Det vil være en fordel, hvis du har erfaring
med loddeopgaver
•	Du skal tale og skrive dansk. Det vil være
en fordel hvis du behersker engelsk på et
brugbart niveau.
•	Du skal være åben og social minded i
forhold til dine kollegaer og være i stand til
at fremføre dine synspunkter
•	Du skal kunne tage ansvar for dine
arbejdsopgaver og arbejde selvstændigt
Vi tilbyder
•	En højteknologisk og alsidig arbejdsplads
med spændende opgaver

•	Et højt fagligt niveau og dygtige kollegaer,
der gerne vil lære fra sig
•	En ung og dynamisk virksomhed, som vil
udvikle sig over de næste par år
•	En funktionær ansættelseskontrakt, 37
timers arbejdsuge
Vores forventninger til dig
• Du er dygtig til finmekanisk opsamling og
har teknisk forståelse
• Du finder jobbeskrivelsen interessant og
har de rette kompetencer
•	Du er engageret, løsningsorienteret, kan
samarbejde og arbejde selvstændigt
• Du kan læse og skrive dansk og engelsk
Ansøgning
Vil du vide mere, så er du velkommen til at
kontakte os på: +45 88 30 10 00.
Ansøgning sendes til: info@thrane.eu

THRANE.EU
Lars Thrane A/S udvikler og producerer maritimt navigations- og kommunikationsudstyr til professionelle
samt private fritidsfartøjer. Det er virksomhedens strategi og mål at udvikle og producere avanceret
maritimt navigations-og kommunikationsudstyr med en verdensførende position.

