
   

Mølbro Production A/S vokser, og vi ønsker at styrke vores virksomhed med en ingeniør eller lignende. 
Stillingen er nyoprettet og opgaven er meget bred. Du skal både være teknisk dygtig, kommercielt minded 
og god til at kommunikere på alle niveauer, for vi forventer, at du bliver en aktiv medspiller i vores dagligdag. 
Du skal bl.a. være med til at optimere produktionen og f.eks. implementering af fuldautomatiske produktionsceller/
robotter. Samtidig skal du udvikle nye produkter i tæt samarbejde med salgsafdelingen og kunne udvikle værktøjer 
til fremstilling af de nye produkter. Du skal også bistå med teknisk dokumentation og tegninger, samt være teknisk 
sparringspartner for vores nyansatte produktchef, så der venter en alsidig og spændende hverdag.

Dine primære arbejdsområder bliver følgende:
• Sparring med Mølbros produktansvarlige i forbindelse med udvikling af nye produkter.
• Udvikling af nye produkter, herunder tegne og beregne.
• Udvikling af værktøjer til nye produkter, evt. i samarbejde med underleverandører.
• Udfærdige teknisk salgsdokumentation, herunder 3D-tegninger til salgsafdelingen.
• Ansvar for optimering af nuværende værktøjer med fokus på nedbringelse af opstillingstider.
• Bidrage med input til optimering af virksomhedens produktionsprocesser.
• Projektledelse ved implementering af fuldautomatiske produktionsceller/robotter i produktionen.
• Udarbejdelse af teknisk dokumentation og tegninger til produktionen.

Dine kvalifikationer:
Vi forestiller os, at du har en uddannelse som ingeniør/maskintekniker eller er produktionsteknolog. Har du praktisk 
erfaring eller teknisk baggrund fra metalindustrien som industriteknikker, smed, maskinarbejder eller værktøjsmager 
er det en fordel. Du skal have kendskab til konstruktion af værktøjer og besidde de personlige egenskaber, der gør 
dig til et naturligt bindeled mellem den tekniske organisation og vores produktions- og salgsteams.

Det er vigtigt, at du har en fagligt funderet, struktureret og ikke mindst problemløsende tilgang til opgaverne, da 
der kan være mange bolde i luften på samme tid. Du skal kunne arbejde selvstændigt og kunne begå dig i et tæt 
samarbejde i en mindre organisation, hvor tonen er uformel og direkte. Målet er, at vi skal være fælles om at løse 
opgaverne og hjælpe hinanden.

Vi tilbyder
Hvis du matcher vores forventninger, kan du se frem til en ekstremt spændende stilling, hvor du får stor indflydelse 
på tilrettelæggelse og planlægning af dine arbejdsopgaver og din hverdag – en stilling med plads til at dyrke både 
det faglige og kollegiale. Ansættelsesvilkårene er attraktive i henhold til dine kvalifikationer og erfaring. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte fabriksdirektør Carsten Jensen på tlf. 40473140 
eller direktør Knud Rughave på tlf. 30357785. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Send din ansøgning og dit CV til Carsten Jensen på cj@molbro.dk hurtigst muligt. 
Der bliver afholdt samtaler løbende, og stillingen bliver besat, når rette medarbejder er fundet. 
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Mølbro Production A/S blev grundlagt i 1947 af Carl & Poul Møller og har lige siden 
udviklet, designet og produceret sliddele til plove, harver og andre redskaber til jord- 
bearbejdning. Sliddelene bliver solgt til kunder i hele verden. Vores helt jordnære mål er 
at udvikle, producere og sælge de bedste sliddele til landbruget, så branchen fortsat kan 
producere fødevarer til verdens stadigt stigende befolkning med størst mulig effektivitet 
og lavest muligt forbrug af ressourcer.

Mølbros design, materialevalg og produktionsmetoder medfører både lang levetid af  
sliddelene, høj og ensartet arbejdskvalitet og bl.a. derfor minimalt energiforbrug til jord-
bearbejdning. Det sikrer ikke alene vores kunder lave driftsomkostninger, det minimerer 
også ressourceforbruget.


