RH Pumper A/S søger ingeniør til nyoprettet stilling
- har du øje for detaljen og flair for tal og teknik, er det dig, vi søger.

Til vores kontor tæt på Slagelse søger vi en dygtig
og engageret ingeniør til at udarbejde tilbud, bud på
udbud/licitationer og sørge for dokumentation af vores
projekter samt deltage i messer. Du vil indgå i et team
på fire mand, der alle arbejder med pumpeprojekter
og udviklingsopgaver. Stillingen er nyoprettet, og der
er store muligheder for at præge den og tilpasse den
til dine kompetencer.

• Dokumentation af projekter jf. gældende lovgivning samt og opstillede krav hos kunder
• Tekniske tegninger af projekter og kundetilpassede pumpeløsninger
• Udarbejdelse af bud på udbud /
overvågning af udbud
• Planlægning og deltagelse i messer ind- og
udland
• Udvikling af teknisk PR-materiale og hjemmeside.

Firmaet
RH Pumper A/S sælger komplicerede pumpeløsninger og pumpeanlæg til forsyningsselskaber og
industrien samt kundetilpassede løsninger. Vi vægter kosteffektivitet højt, ligesom vi tænker i miljø og
har fokus på sikkerhed. Vi råder over Skandinaviens
største lager af kvalitetspumper og transmission og
er markedsledende indenfor overpumpning. De el- og
dieseldrevne pumper spænder fra 2 KW op til 1000
KW.

Dine kvalifikationer
• Maskiningeniør eller tilsvarende, gerne erfaring 		
med pumper
• Er ansvarsbevidst, kvalitetsorienteret og 		
struktureret i dit arbejde
• Behersker engelsk på forhandlingsniveau, har 		
kendskab til tysk og gerne svensk
• Er motiveret for at dygtiggøre dig i pumpebranchen og udvikle din jobfunktion.

Vi har en flad organisation, som giver rig mulighed for
at deltage i projekter samt at byde ind med viden og
idéer. Virksomheden er er præget af en uformel tone,
og vi er altid parate til at hjælpe hinanden.
Dine arbejdsopgaver
• Du får en solid oplæring, så du er forberedt på at 		
varetage dine opgaver hos RH Pumper
• Teknisk sparring i tilrettelæggelse af små som store
pumpeopgaver/overpumpninger

Vi tilbyder
• Et alsidigt job med stor personlig frihed under 		
ansvar i en velfungerende virksomhed
• Et job med faglige og personlige udviklingsmuligheder
• Et godt arbejdsklima med kompetente og
engagerede kolleger i et dynamisk miljø, hvor det
er naturligt at hjælpe hinanden.
• Løn efter kvalifikation.
Send din ansøgning på mail: info@rhpumper.dk.
Vi modtager kun ansøgninger via mail.
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