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Vi tilbyder: 

• Du bliver del af en mindre dynamisk organisation med klare vækstmål og strategier. 

• Du bliver en af nøglepersonerne i spændende og afvekslende projekter, hvor du skal være med til at udvikle og modne ny 

teknologi.  

• Du er med til at definere fremtidige projekter fra den indledende idefase til det færdige resultat. 

• Uhøjtideligt og godt socialt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kolleger, hvor vidensdeling er højt prioriteret. 

• Fuldtidsstilling med ansættelse som funktionær 

Dine opgaver: 

• Proces og produktionsoptimering. 

• Produktionsmodning, forsøg og test. 

• Deltagelse i nationale og internationale forsknings-og udviklingsprojekter. 

• Udvikling og afprøvning af nye teknologier. 

• Udarbejdelse af tekniske rapporter. 

• Undervisning af f.eks. studerende og faglærte teknikere. 

 

Din profil: 

Du har et godt og selvstændigt drive, men du er samtidig en teamplayer og motiveres af at skabe resultater sammen med andre. 

Du arbejder struktureret og kvalitetsbevidst med blik for nye muligheder. Du forstår at lytte, men giver gerne din mening klart til 

kende og bidrager gerne med nye ideer. Du er måske nyuddannet og kan genkende dig selv i følgende: 

• Du har en videregående uddannelse, sandsynligvis som maskiningeniør, der har lyst til at være lidt ”nørdet ” og sætte dig 

ind i nye teknologier og problemstillinger. Gerne med en erhvervsmæssig baggrund som industritekniker eller 

værktøjsmager. 

• Du har ambitioner om at løse opgaverne med den højeste specialistkompetence og har samtidig evnen til at kommunikere 

dine resultater på et praktisk og operationelt niveau. 

• Du har det tekniske overblik, der skal til for at løse opgaverne.  

• Du behersker engelsk i både skrift og tale.  

• Du er vedholdende, da projekterne kan være af længere varighed.  

• Du trives med at arbejde i en hverdag i konstant forandring. 

Hvis det lyder som det rette job for dig, vil vi meget gerne høre fra dig. Har du spørgsmål så kontakt venligst Direktør Klaus 

Bonde Ørskov på kbo@damrc.com. 

Ansøgningen og CV bedes sendt på mail som Word/pdf til Lene Nielsen len@damrc.com mrk. DAMRC R&D. Samtaler holdes 

løbende og ansættelse vil ske, når den rigtige person er fundet. 

OM DAMRC 
DAMRC er et forsknings- og udviklingscenter som beskæftiger sig med optimering af produktion samt implementering af nye 
processer og materialer.  

R&D Ingeniør - med interesse for den spåntagende industri 
 

DAMRC i Herning - Danish Advanced Manufacturing Research Center - er i rivende 

udvikling med mange spændende projekter. Derfor søger vi en ny medarbejder til Research 

& Development med fokus på spåntagende bearbejdning i metal.  
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Formålet med DAMRC er at samle industri, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt offentlige partnere i et forpligtende 
samarbejde, hvor man arbejder med at gøre den allernyeste viden indenfor avanceret produktionsteknologi tilgængelig for den 
danske spåntagende industri.   

DAMRC omsætter denne viden til praktiske løsninger for industrien, til gavn for den globale konkurrencekraft og dermed 
fastholdelse og udbygning af arbejdspladser i Danmark 

DAMRC har 83 medlemmer og har på nuværende tidspunkt 11 engagerede medarbejdere. Vi er ambitiøse, har klare vækstmål og 
sætter handling bag ordene. Vi har en sund virksomhedskultur med god plads til humor. 

Læs mere om os på www.damrc.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


