
 

 

 

Mekanik konstruktører søges til Mekan 
 
Har du lyst til et alsidigt job, hvor du både har kundekontakt og ansvar for konstruktion og 
fremstilling...? 
 

Kort om Mekan 

Mekan er en nichevirksomhed inden for fremstilling af mekanik til elektronikindustrien. Vores 
kerneforretning er leverance af finmekaniske løsninger til danske og udenlandske 
elektronikvirksomheder. Vi konstruerer og fremstiller testudstyr, proces- og produktionsværktøjer, 
automatiseringsløsninger, samt meget andet finmekanik.  
 
Dine arbejdsopgaver 
Vi har godt gang i vores forretning. Derfor søger vi en dygtig konstruktør, som kan styre 
konstruktions- og fremstillingsprocessen fra start til slut; Du er kundens kontaktperson, designer 
løsningen i 3D CAD, laver forkalkulation, udarbejder produktionsgrundlag, igangsætter produktion 
på eget værksted og hos underleverandører, følger montageopgaven, udarbejder dokumentation 
og er selv med til at levere det endelige resultat. I sidste ende er det derfor dit ansvar, at kunden 
får den bedste løsning og oplevelse fra start til slut. 
 

Din profil 
Som person er du imødekommende og serviceminded. Du er energisk og tager ejerskab for dine 
opgaver og ser en glæde og tilfredsstillelse i at styre et projekt gennem alle faser. Du kan forstå en 
opgave, analysere behovet og udtænke en løsning der matcher behovet. Du har et godt overblik 
og kan have flere opgaver i luften ad gangen.  
 
Desuden forventer vi, at du: 

- Kan anvende 2D og 3D CAD  
- Har flair for mekanik  
- Kender til bearbejdningsmetoder i metaller, plast og kompositmaterialer 
- Kan kommunikere ubesværet på dansk og engelsk i skrift og tale 

 
Din baggrund 
Din uddannelsesmæssige baggrund kunne være som maskintekniker eller produktionsteknolog 
gerne med en håndværksmæssig baggrund som værktøjsmager, maskinarbejder eller tilsvarende. 
Det er en unik form for opgaver vi arbejder med, så der vil være en del oplæring i jobbet.  

 
Vi tilbyder 

- Et meget alsidigt job hvor opgaverne eller dagene ikke er ens 

- En fleksibel arbejdsplads med en uformel og humørfyldt omgangstone 
- Engagerede kollegaer med stort alders spænd  
- Løn efter kvalifikationer og indsats 
- Fast frokostordning og mulighed for kantineordning efter ønske 

 
Kan du genkende dig selv i ovenstående beskrivelse, så send os din ansøgning og dit CV til 
mekan@mekan.dk. Vi har travlt så skynd dig at søge.  
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