Har du lyst til at
være en del af vores
internationale, tekniske
produktteam?

Produkttekniker
Vi søger en dygtig teknisk-minded person, der har lyst til et
bredt og spændende job i vores produktteam.

RED HORSE leverer professionelle befæstelsesløsninger til
byggeri og industri.

Vores produktteam udgør et vigtigt bindeled mellem salg,
indkøb, egenproduktion og teknik.

Vi arbejder projektorienteret med spændende og krævende
kundeprojekter, hvor vi udvikler unikke produkter og
løsninger for kunden.

Produktteamet er i konstant sparring med interne og
eksterne sælgere og arbejder målrettet mod at optimere et
allerede bredt teknisk produktprogram.
Dit job vil bl.a. bestå i
•
•
•
•

Vores mål er at være den foretrukne og mest innovative
samarbejdspartner indenfor befæstelsesløsninger, og vi tror
på, at dynamik og stort engagement kombineret med stærk
dybdefaglighed er vejen til gode resultater og tilfredse
kunder.

Deltagelse i design / konstruktion af nye emner i tæt
samarbejde med dine kolleger og leverandører.
Markedsundersøgelse ift. nye og fremtidige
produktområder.
Vurdering, opbygning, vedligehold og løbende
udvikling af produktprogram.
Udviklingsprojekter på tværs af RED HORSE Group.

Du vil skulle drive interne projekter indenfor RED HORSE
Group, men du vil også i høj grad komme til at lede projekter
indenfor udvikling af nye kundespecifikke produkter fra start
til slut.
Din faglige og personlige profil:
•

•
•
•
•
•

Du er f.eks. nyuddannet bygningskonstruktør eller
maskintekniker, eller du har teknisk faglige
kompetencer erhvervet på anden vis.
Du motiveres af at arbejde helhedsorienteret i et
samspil mellem forretning og teknik.
Du er er analytisk og pragmatisk tænkende og sætter
pris på at have ”hands on”.
Du arbejder systematisk og sætter effektivt retning.
Du har gode engelskkundskaber – både mundtligt og
skriftligt.
Du er kendetegnet ved at have masser af energi og et
godt drive.

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en innovativ
og visionær teknisk vækstvirksomhed med hovedsæde i
Danmark og flere udenlandske datterselskaber.
Vi arbejder effektivt og går efter resultater på en anderledes
og utraditionel måde, hvor dynamik, højt tempo og ”fighting
spirit” er en del af den uformelle hverdag.
For den rette kandidat vil der være mulighed for faglig såvel
som personlig og karrieremæssig udvikling i jobbet.
Se evt. mere på www.redhorse.dk

Ansøgning sendes til:

Spørgsmål til stillingen:

RED HORSE
Niels Bohrs Vej 25, Stilling
DK-8660 Skanderborg
Att. Lene Lange (job@redhorse.dk)

Produktteamet
v/ Chresten Bie Jørgensen
CBJ@redhorse.dk
Tlf: 86 95 00 99

Ansøgningsfrist og tiltrædelse:
Da tiltrædelse vil være snarest muligt,
vurderes ansøgninger løbende.
Jobopslaget fjernes, når stillingen er besat.

