
Jobbet 
Du bliver tilknyttet vores lokation i Aalborg eller Vejle, hvorfra vi betjener vores kunder 
i Nord- og Midtjylland. Vi løser kundernes opgaver, i nogle tilfælde på kundernes lokationer. 
Som maskinkonstruktør kommer du således til at arbejde med en bred vifte af 
kundeopgaver inden for maskinkonstruktion.

Vi forestiller os at du
• Har en relevant maskinteknisk uddannelse 
• Har erfaring med 3D konstruktion i Solid Works og Inventor
• Har minimum 5 års erhvervserfaring som maskinkonstruktør 
• Er serviceorienteret og evner at sætte dig hurtigt ind i kundens problemstilling 
• Er god til at søge muligheder og prioritere indsatsen, hvor det giver værdi
• Erfaring med energi- og procesanlæg vil være en fordel 
•	 Befinder	dig	godt	med	en	afvekslende	hverdag
• Behersker engelsk i skrift og tale
• Har kørekort og egen bil

Adding Engineering
Vi tilbyder et spændende og udviklende job i en solid virksomhed i vækst, hvor
positivt arbejdsmiljø, faglig dygtighed, frihed under ansvar, team-ånd og godt humør 
prioriteres højt. Løn og øvrige ansættelsesforhold forhandles individuelt på et attraktivt 
niveau. Send din ansøgning med CV, og relevante referencer til: tbk@adding.dk.

Du kan få mere information om jobbet hos Torben B. Kristensen, 
tbk@adding.dk, 81 40 61 18
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Om adding

• 25 kompetente ingeniører,
 maskinmestre, automations-
 teknikkere og tekniske 
 assistenter.

• ”Hands on” – folk der laver
 kundernes projekter, gerne ude
 hos kunderne, og gerne som
 en del af deres faste stab.

• 2 forretningsområder:
 – Produktionsteknik og
    logistikanlæg  
 – Energi- og kedelanlæg

STILLINGSOPSLAG:
MASKINKONSTRUKTØR

Adding	er	et	ingeniørfirma,	der	løser	en	lang	række	forskelligartede	opgaver	indenfor	proces-
industri,	produktionsteknik	og	–automatisering,	logistikanlæg	samt	ledelse	på	flere	niveauer.	

Læs mere om Adding på www.adding.dk

Vi har brug for yderligere forstærkning på maskinsiden og søger derfor en maskinkonstruktør
til opgaver indenfor procesudstyr til energianlæg samt konstruktion af automatiske 
produktions- og logistikanlæg. 


