Senior Design Engineer
Udvikling af komponenter og fremtidens teknologi til Space
& Aerospace • Stærkt vækstområde i international elektronikvirksomhed • Globale kunder & Internationalt samarbejde
Dansk virksomhed i verdensklasse
Flux A/S er med til at flytte grænserne - på
jorden og i rummet - med komponenter, som
opfylder de skrappeste krav til bl.a. robusthed og kvalitet. Flux er med, hvor fejl ikke
må ske. På fly, løfteraketter og satellitter.

Vores klient er Flux
A/S i Asnæs, som udvikler og producerer
komponenter til den
globale elektronik- og
aerospace industri.
Flux blev etableret i
1981 og er idag i en
ekspansiv vækst i såvel
Asnæs som i virksomhedens produktionsselskab i Thailand.
Koncernen beskæftiger
godt 285 medarbejdere.
Flux fokuserer overordnet set på to markeder:
Industrial, hvor kundelisten bl.a. omfatter en
række store danske
industrivirksomheder.
High Grade eller Space,
hvor kundelisten er global inden for områderne
Space, Aerospace og
Military.
Læs mere på
www.flux.dk

Både "Industrial" og "Space" vokser stærkt.
Flux ønsker nu at styrke Space området med
ansættelse af en Senior Design Engineer til
nyoprettet stilling.

Jobbet: Internationale projekter, udvikling, processer, nye teknologier og
teamwork
Med reference til Chief Design Engineer
indgår du i Engineering centret i Asnæs, som
udvikler nye løsninger i tæt samarbejde med
kunderne worldwide. Du bliver fra starten
koblet på og primus motor på et stort ESAudviklingsprojekt. Med tiden skal du også
blive firmaets "idégenerator" og innovator
på Space-området. Konkret er dit ansvarsområde og opgaverne:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Gennemføre og styre to større projekter
i samarbejde med hhv. ESA og DTU.
Kundeprojekter og udvikling af løsninger i tæt samarbejde med kunderne,
PTA og produktionen.
Beslutninger omkring materialer, design, kvalitet, processer, prototyper etc.
Teamwork med dine Space-kolleger.
Præcision og skarphed i alle detaljer.
Drive udviklingen af fremtidens teknologiplatform for Space.
Deltage i tilbudsgivning.
Besøge kunderne og deres teknikere.
Idéudveksling og personlige relationer.

Din profil: Elektronikingeniør med
stort drive og fokus på udvikling,
projektledelse og hardware
Du er uddannet elektronikingeniør og har
nogle års erfaring med udvikling af komponenter og teknologi til elektronik- eller aerospace industrien. Du gennemfører og driver
dine udviklingsprojekter fra idéfase til produktion. Din erfaring og interesse ligger
primært på hardware-siden.
Som person er du fagligt ambitiøs og brænder for at levere præcise og robuste løsninger,
der holder. Du er kreativ, nysgerrig og afsøger nye veje. Du er udadvendt og en god
holdspiller, som lytter og gerne giver andre
plads. Du er vedholdende og yder uden betænkning en ekstra indsats, når du og Flux
skal levere resultater inden for fristerne.

Flux tilbyder dig udfordringer
og ansvar i en vækstvirksomhed med succes
på det globale marked. Din indsats og
engagement kan gøre en væsentlig forskel.

Ansøgning og information
Send din ansøgning med cv og mærket
”0812.0004/Senior Design Engineer” til:
Gaarn Thomsen og Partners A/S, Fridtjof
Nansens Plads 5, 2100 København Ø,
eller pr. email til: gaarn@gtp.dk.
.

Hvis du har spørgsmål, kan du også kontakte
Klaus Brund eller Klaus Lorenzen på telefon
35 43 86 00. Enhver ansøgning og
forespørgsel behandles fortroligt.

