Louis Poulsen søger

Teknisk Designerelev til R&D i Vejen

Kunne du tænke dig at arbejde med fremstilling af teknisk dokumentation og
arbejdstegninger i 2D/3D på computer. Så start din karriere som teknisk designer med
en elevplads ved Louis Poulsen.
I arbejdet som teknisk designer indgår du som projektdeltager sammen med designer og
ingeniøren.
Du vil komme til at indgår i et kreativt samarbejde, hvor du skal omsætte ide til form og
produkter i høj kvalitet.
Jobbeskrivelse
Tegne- og konstruktion opgaver i CAD 2D/3D (NX Siemens)
Tilretning af styklister/produktionsdata i ERP (SAP)
Oprettelse og sagsbehandling af dokumentationstilretninger
Ad hoc opgaver
Din Profil
Har gode danskkundskaber, og behersker engelsk i skrift og tale.
Du har en god IT-forståelse, og vant til at bruge Microsoft Office-pakken
Kan arbejde selvstændigt og struktureret
Er lærenem, god til matematik, geometri, har fokus på kvalitet og detaljer
Er ansvarsfuld, positiv og åben over for nye udfordringer.
Gerne erfaring med eller håndværksmæssig baggrund.
Afsluttet 9. eller 10. klasse, påtænker at starte på teknisk designer grundforløb.
Vi tilbyder
Vi tilbyder en elevplads i et kreativt tværfagligt miljø. Hvor der arbejdes med design og
konstruktion af produkter på et højt kvalitetsniveau.
Et udfordrende job I en professionel, dynamisk, men samtidig uformel organisation.
En organisation, hvor virksomhedskulturen er forankret i en stærk og passioneret dansk
designarv, en vision om at overgå kundernes forventninger og om at levere markant
design, der former lys. Vi fokuserer på det der er vigtigst. En kultur der har som mål at
bygge hinanden op. Vi deler vores erfaringer, viden, lidenskab og livssyn for at udvikle
os og få det bedste ud af hinanden.
Virksomheden
Louis Poulsen er en del af Design Holding
– den største globale designgruppe for
eksklusivt interiør, som samler
komplementære brands, der er
kendetegnet ved et enestående design.
Sammen med Louis Poulsen udgør
ikoniske brands som B&B Italia og Flos
også Design Holdings portefølje. Fælles
for Design Holdings brands er, at de på
hver deres måde har været med til at
definere den europæiske designhistorie
med innovativt, sofistikeret og unikt
design udført i den højeste
håndværksmæssige kvalitet. Design
Holding blev grundlagt i december 2018
og ejes i fællesskab af
investeringsselskaberne Investindustrial
og The Carlyle Group.
Yderligere oplysninger findes på
www.louispoulsen.com.

Praktiske oplysninger
Ønsker du yderligere informationer om stillingen, er du velkommen til at kontakte Senior
Product Engineer, CAD Manager, Kaj Nielsen på mail kni@louispoulsen.dk
Skriftlig ansøgning bedes sendt via vores website https://www.louispoulsen.com/dadk/job
Send gerne din ansøgning hurtigst muligt, da vi holder samtaler løbende og afslutter
rekrutteringsprocessen, når den rette kandidat er fundet.

