Har du lyst til at
være en del af vores
innovative, internationale
system-team?

Systemingeniør
Vi søger 1-2 dygtige systemorienterede ingeniører, der har
lyst til et spændende job i vores system-team.

RED HORSE leverer professionelle befæstelsesløsninger til
byggeri og industri.

Vores system-team består af ingeniører, der arbejder med
etablering og optimering af it-systemer og systemer til
kvalitetssikring i koncernen. Arbejdet tager afsæt i en dyb
forretningsmæssig og produktteknisk forståelse og sker i tæt
samarbejde med resten af organisationen, ikke mindst
produktionen.

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

Vi er på en spændende rejse mod et nyt niveau af it-,
kvalitets- og arbejdsmiljøsystemer for hele koncernen, og vi
har brug for flere ressourcer og kompetencer.

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.

Jobindholdet vil afhænge af din passion og dine
kompetencer. Hvis du brænder for at arbejde med
kvalitetssikring, sikkerhed og arbejdsmiljø, vil vi skabe et job
med dette som det primære jobindhold. Hvis du brænder for
den it-mæssige systemudvikling, vil vi i stedet lægge vægten
her.
Du vil skulle arbejde med analyser, projektering,
implementering, dokumentation, træning og auditering
indenfor dit område.
Din faglige og personlige profil:
•

•
•
•
•
•

Du er eksempelvis nyuddannet produktionsingeniør,
maskiningeniør, uddannet i økonomi og
informationsteknologi eller har teknisk faglige
kompetencer erhvervet på anden vis.
Du motiveres af at arbejde systemorienteret.
Du er analytisk og pragmatisk tænkende og sætter pris
på at have ”hands on”.
Du arbejder præcist, systematisk og struktureret.
Du har gode engelskkundskaber – både mundtligt og
skriftligt.
Du er kendetegnet ved et 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)

Lene Lange
Tlf: 86 95 00 99
job@redhorse.dk

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

