TIL VORES UDVIKLINGSTEAM I RØDOVRE SØGER VI:
En projektleder, som i forbindelse med udvikling og konstruktion af lygter og delkomponenter hertil, skal
stå for styring af udviklingsprojekter, internt såvel som eksternt.
Projektlederen skal endvidere:
✓ Tilsikre tegnings- og dokumentationsgrundlag for udviklingsprojekter
✓ Drive applikationsudviklingen
✓ Produktionsmodne prototyper i samarbejde med vore eksterne udviklingspartnere, herunder
indgå i FMEA afklaring
✓ Have et ”Design for Cost” mindset
Projektlederen vil også få opgaverne omkring teknisk support for salg, marketing og indkøb samt omkring
vedligeholdelse og arkivering af godkendelser.
Vi forestiller os, at du har 5 års erfaring fra lignende projektlederstilling i en international virksomhed og 3
års erfaring med projektstyring af internationale projekter, ligesom vi forventer erfaring med udvikling af
konstruktioner i plast og metal.
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med konstruktioner, der kræver IP test og kendskab til Automotive,
men dette er ikke et krav.
Du har en baggrund som maskin- eller plastingeniør/konstruktør eller produktionsteknolog, og kan arbejde
med 3D konstruktion. Ligeledes skal du have erfaring med projektstyring ved hjælp af stagegate modeller.
Du taler og skriver engelsk, og det er en fordel, hvis du også har et vist kendskab til tysk.
Vi leder efter en medarbejder med en struktureret, systematisk og analytisk arbejdsstil. Du har sans for
detaljen og kan arbejde selvstændigt.
Stillingen byder på gode personlige udviklingsmuligheder i en spændende virksomhed, der er en del af den
yderst velkonsoliderede internationale koncern BPW Bergische Achsen i Tyskland. Ermax har afdelinger i
Kolding og Rødovre, og et tæt samarbejde med egne søsterselskaber over hele Europa.
Der er en stor del af selvstændighed i jobbet, og du er garanteret samarbejde og sparring med en faglig stærk
organisation med kompetente og engagerede kolleger. Vi tilbyder en konkurrencedygtig løn, der matcher
dine kvalifikationer samt pension med sundhedsforsikring.
Kan du se dig selv ovennævnte stilling, glæder vi os til at modtage din ansøgning og CV. Denne sendes til
elh@ermax.dk – mærket ”Projektleder” i emnefeltet. Ansøgningen skal være os i hænde senest den 28.
februar 2019, og der vil løbende blive indkaldt til samtaler.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte udviklingschef Leif Pedersen på telefon
3955 0230 eller lep@ermax.dk.
ERMAX A/S
Vranderupvej 2, 6000 Kolding
Bjerringbrovej 116, 2610 Rødovre
www.ermax.dk

ERMAX A/S
har hovedsæde i Kolding, afdeling med produktion i Rødovre, og har været en del af BPW Gruppen i
Tyskland siden 1968. Ermax udvikler og producerer et bredt kvalitetsprogram, branded Ermax®, bestående
af belysning, kabelsystemer, samlebokse og elektroniske kontrolenheder samt elektrisk udrustning til
erhvervskøretøjer og industrielle applikationer. Brugen af både glødepære-, hybrid- og LED teknologi samt
de nyeste produktionsteknologier gør, at udvalget af Ermax® single- & multi-funktionslygter er yderst
kompatible, og dækker stort set alle anvendelser. Ermax A/S er kvalitetscertificeret i henhold til ISO
9001:2015, og beskæftiger i øjeblikket ca. 40 medarbejdere. www.ermax.dk
BPW Gruppen, der er ejerledet, omfatter 70 virksomheder over hele verden og beskæftiger ca. 7.000
medarbejdere. www.bpw.de

