
 

 

                               

 

Produktionsteknolog, maskiningeniør, maskintekniker eller lign. 

Kunne du tænke dig at blive en del af en sund virksomhed i vækst, så har vi jobbet! 
 
Du bliver en aktiv medspiller fra specifikationsfasen over udvikling og design til planlægning og produktion. Du 
får en stor kontaktflade bredt i organisationen, både lokalt og med vores Ukrainske afdeling, hvor der 
samarbejdes på tværs om design, indkøb, planlægning og produktion.  

Vi glæder os til at byde dig velkommen til en spændende og fremtidsorienteret virksomhed med en mangeårig 
historik og gode, dygtige kolleger. Vi har et behageligt, internationalt arbejdsmiljø, som er præget af humor, 
ordentlighed og hjælpsomme kolleger 

Mere specifikt bliver dine opgaver:   
• 3D konstruktion i Solid-Works i samarbejde med kunderne. 
• Kostoptimering ift. tilgængelige procesteknologier 
• Udarbejdelse af produktionsgrundlag, styklister og dokumentation 
• Opfølgning på ressourceforbrug. 
 

Vi tilbyder 
• Erfarne og kompetente kolleger 
• Et godt socialt og frit arbejdsmiljø 
• En stor berøringsflade i en flad og uformel organisation med korte beslutningsveje 
• At sørge for det nødvendige tekniske udstyr og en grundig introduktion 
• En konkurrencedygtig lønpakke incl. sundhedsikring. 
• Mulighed for professionel sparring og faglig udvikling. 

Din profil 
Du har en relevant uddannelse inden for mekanik, som f.eks. produktionsteknolog, maskintekniker, eller anden 
teknisk uddannelse. Du har måske nogle års erfaring med 3D konstruktion og 2D dokumentation. En 
håndværksmæssig baggrund og kendskab til metalbranchen er en fordel. Du har et godt kendskab til Office-
pakken.  
 
Som person er du vedholdende, ansvarsbevidst og tager ejerskab for dine opgaver. Du er struktureret og 
systematisk og samtidig nysgerrig efter at lære nyt.  Du er en teamplayer, der værdsætter tillid, et godt socialt 
miljø og en uformel omgangstone. 

Dit nye job 
Du får din faste base i Balling ved Skive, og bliver en del af et stærkt og alsidigt team på i alt 50 personer, hvor 
du vil spille en vigtig rolle i leverancen af vores ordrer til kunderne, og komme til at sparre med dygtige og 
erfarne specialister.  

 
Kom med i vores team  
Send din ansøgning og dit CV til:  



Cirsten Justesen, cju@ng-dk.com. Du kan få yderligere information om jobbet ved at kontakte CFO Flemming 
Højgaard Lind på tlf.: 20951455 eller mail: fhl@ng-dk.com 

Alle ansøgninger behandles fortroligt og med diskretion. Vi indkalder løbende til samtaler og ønsker at besætte 
stillingen snarest muligt.  

NG Metal A/S er en moderne produktionsvirksomhed, som specialiserer sig i underleverancer af metalprodukter til en 
stor palette af brancher. Selskabet, som har hovedkontor i Balling ved Skive, består af fem separate virksomheder, og 
beskæftiger samlet omkring 250 medarbejdere. 

 


