GCM A/S søger
en SVAGSTRØMSINGENIØR til udvikling af nye energieffektive løsninger.
Er du svagstrømsingeniør eller har en lignende baggrund eller erfaring, og lyst til at hjælpe os med udvikling af energi
effektive løsninger til AGV’er (automated guided vehciles), så er følgende måske noget for dig.
GCM er underleverandør til flere anerkendte producenter af AGV’er og Cobots, og vi skal i den forbindelse udvikle og
producere nye produkter til netop denne branche. Til udvikling af produkterne søger vi en engageret medarbejder,
som kommer til at indgå i et stærkt team, med mange års erfaring indenfor udvikling af gear, elektromotorer og
motorstyringer.
Vi søger en medarbejder der kan bidrage til udviklingen af motorstyringer, og som eventuelt også har erfaring med
dimensionering af børsteløse motor.
Udover ovenstående specifikke udviklingsopgave, vil du også skulle varetage følgende arbejdsopgaver:

Arbejdsopgaver
•
•
•
•
•
•
•

Udvikling af elektronik f.eks. encoder.
Programmering af motorstyringer.
Deltage i dimensionering af motorer og gearmotorer.
Teknisk og kommerciel rådgivning af vores kunder.
Opsætning af servosystemer primært internt, men også sammen med kunden.
Deltagelse i salgs- og udviklingsprojekter.
Rejseaktivitet ca. 14 dage per år.

Vi forventer, at du
•
•
•
•
•
•
•

er ingeniør eller har lignende erfaring som kunne tænke sig en fremtid i en voksende virksomhed.
har interesse og engagement og eventuelt erfaring inden for mekatroniske produkter.
har interesse og talent for udvikling og at skabe en forretning.
behersker engelsk og gerne tysk i skrift og tale.
er systematisk, har overblik og kan arbejde selvstændigt.
er service- kundeminded og kan begå dig i et internationalt miljø.
er indstillet på rejseaktivitet ca. 14 dage årligt.

Vi tilbyder dig
Et spændende job i en voksende organisation, med gode muligheder for at sætte et personligt fingeraftryk på den
foresatte udvikling. Du bliver en del af et kollegialt og fagligt stærkt team inden for virksomhedens område.
Send din ansøgning til følgende adresse eller e-mail:
GCM A/S
Redstedsgade 15
6400 Sønderborg
E-Mail: jb@gearcentralen.dk
Send din ansøgning allerede i dag eller senest d.15. oktober 2019.
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