
 

 

Scanico A/S er en af Europas førende producenter af 

indfrysningsudstyr til fødevareindustrien, med en 

eksportandel på omkring 90 % og en stabil årlig vækst. 

Alle virksomhedens aktiviteter er centreret på vores 

domicil i det sydlige Aalborg, hvor vi p.t. beskæftiger 

ca. 85 medarbejdere. Den tætte forbindelse mellem 

salg, konstruktion og produktion udnyttes optimalt i 

forhold til de løsninger, der tilbydes vores kunder, og 

bidrager til et udviklende arbejdsmiljø. 

 

Scanico A/S søger en Teknisk Designer med erfaring inden for konstruktion 

Du brænder for konstruktion og tegningsoprettelse, og du kender værdien af det arbejde, du udfører. 
Du bliver en del af et stærkt fagligt og dygtigt projektteam på 13 medarbejdere og refererer direkte til 
den tekniske chef. 
 
Ansvars- og arbejdsområder: 

• Konstruktion 

• Tegningsoprettelse 

• Klargøring af tegninger til produktion 

• Projektrelaterede ad hoc-opgaver 

 
Vores kandidat:  

• Maskintekniker / designer 

• Rutineret bruger af 3D tegneprogram, gerne Catia 

• Gerne erfaring med konstruktion i rustfrit stål til fødevarebranchen 

• Godt overblik – kan håndtere mange sideløbende opgaver 

• Fagligt stærk 

• Gerne kendskab til Axapta 2009 

 
Som vores nye kollega er du den engagerede og kreative. Du tager gerne initiativet og er opsøgende 
på nye opgaver. Systematik og struktur er ord, der passer rigtig godt på dig. Dit humør er smittende, og 
du trives godt i et innovativt miljø. Projekternes forskellige deadlines kræver, at du er omstillingsparat. 
 
Virksomheden tilbyder dig:  
Et alsidigt og spændende job med et stort selvstændigt ansvar. Gode muligheder for personlig og faglig 
udvikling, hvor du har stor indflydelse på opgaveløsningerne. 

Lønnen forhandles individuelt og modsvarer dine kvalifikationer. Scanico A/S tilbyder også 
sundhedsforsikring og kantineordning.  

Hviid & Larsen står for screeningsprocessen af ansøgere til jobbet, og skulle du ønske yderligere 
oplysninger omkring stillingen, er du velkommen til at kontakte HR partner Anne-Marie Hviid på 26 27 
14 80. 

Ansøgninger vil blive behandlet fortroligt, og stillingsopslaget tages ned, når den rette kandidat er 
fundet. 

Søg stillingen her:  

http://www.hviidoglarsen.dk/jobs?hr=show-job%2F20644

