
Er du maskiningeniør 
og projektleder med stor
teknisk og mekanisk viden?

Arbejdsopgaver
Som vores nye maskiningeniør skal du 

skabe det færdige resultat fra prototype til 

”køreklart” produkt på en række veldefi-

nerede produkter, baseret på avanceret 

vibrationsteknologi - og så kan du bidrage 

til udviklingen af unikke tekniske løsninger, 

i tæt samarbejde med dit team af dygtige 

kolleger.

Din baggrund
Du er maskiningeniør og det mekaniske og 

tekniske hører til dine spidskompetencer. 

Samtidig kan du lede et projekt, så vi kom-

mer i mål med opgaven i en høj håndværks-

mæssig kvalitet, til den aftalte tid og pris og 

så vi altid lever op til kundens krav - og lidt til.

Du kan tale og skrive engelsk og gerne 

tysk. Herudover kan du konstruere og 
tegne i SolidWorks og har styr på IT 
værktøjerne.

Det får du
• Dygtige kolleger

• Særdeles attraktive opgaver

• Gode udviklingsmuligheder

• Et job i en innovativ virksomhed, hvor

godt samarbejde er i højsædet

Det kan vi
Vi har fokus på følgende forretningsom-

råder: Vind, industri, svejseautomation, 

udstyr til tårnproduktion, Offshore samt 

service og vedligehold.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål til jobbet, inden

du sender din ansøgning, så er du 

velkommen til at kontakte projektchef 

Kim Stenager på tlf. 25 37 88 33. 

Send din ansøgning
Er jobbet noget for dig, så send din 

ansøgning til projektchef Kim Stenager 

på ks@blaaholm.com hurtigst muligt. 

Mrk. ansøgningen ”Mekanik”.

Vi er klar til at ansætte, når vi har den 

rette kandidat til jobbet.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Blaaholm Maskinteknik blev grundlagt 2005 i Næsbjerg, med henblik på at løse smedearbejde samt mindre 
specialopgaver. For at udvikle virksomheden og komme tættere på kunderne flyttede vi til Esbjerg i 2010. 
Året efter ændrede vi navn til Blaaholm A/S og fik en professionel bestyrelse. I 2014 udvidede vi og købte 
AP Maskinteknik. I 2016 udvidede vi igen og købte ScanRobot A/S. I dag har vi to afdelinger fordelt på 
6.000 m2 og ca. 78 fastansatte. Specialløsninger udgør langt den største del af opgaverne. Vi vil fortsat 
vokse, kun have dygtige medarbejdere og være i stand til at sige nej tak til en ordre, hvis det er bedst for 
kunden eller for Blaaholm A/S.

Kort om jobbet
Jobbet kræver at du er dygtig til idéudvikling, design og produktmodning med fokus 
på det tekniske og mekaniske område. Der skal udvikles prototyper og 
koncepter, og det er dig der er specialisten, maskiningeniøren og teamplayeren, 
som kan styre spændende projekter fra A til Z, sammen med din kolleger. 




