
DESIGN ENGINEER / 

MASKINKONSTRUKTØR

For vores kunde PAM A/S, som er lokaliseret i Tietgenbyen i Odense, søger 

vi en Design Engineer / maskinkonstruktør. 

VIRKSOMHEDEN

PAM A/S udvikler, designer og producerer maskiner og automation til transport af bulk varer 

inden for bl.a. genanvendelse, fødevarefremstilling, kemikalier og granulater. PAM A/S leverer 

både standard produkter og kundespecifikke løsninger. Virksomheden har egen produktion og 

bor i  nye lokaler i Tietgenbyen i Odense SØ. Læs mere om virksomheden på www.pam.dk

STILLINGEN

Kandidaten skal arbejde projektorienteret i en flad struktur. Der er højt til loftet og kort fra 

beslutning til handling. I samarbejde med kollegaer, skal kandidaten udarbejde kundespecifikke 

løsninger med udgangspunkt i PAM’s produktportefølje. Hos PAM er der et team-orienteret 

miljø med fokus på produktkvalitet.  

NØGLEOPGAVER

Stillingens nøgleopgaver:

• Mekanisk 3D design/konstruktion af maskiner i Solid Works, i samarbejde med vores erfarne 

team

• 2D tegninger, herunder komponenttegninger, samlingstegninger og præsentationer

• Dialog med produktion om bedste produktionsmetoder

• Kontinuerligt arbejde med standardisering og modularisering af maskinkomponenter

• Projektdokumentation, såsom manualer, instruktioner og arbejdsanvisninger samt 

kvalitetsdokumentation

• Oprette vare- og styklister i ERP-systemet 

• Kundebesøg/rådgivning & udarbejdelse af tekniske løsninger

http://www.pam.dk/


UDDANNELSE OG ERFARING

Det forventes at du har:

• En relevant uddannelse, fx som maskiningeniør, teknisk designer eller lignende

• 5 års erfaring, eller mere, indenfor området

PERSONPROFIL

Vi søger en kandidat der:

• Har stort engagement og drive

• Har interesse og flair for teknik

• Kan lide at arbejde i teams

• Trives i en travl og afvekslende hverdag

• Arbejder systematisk og resultatorienteret

• Har personlig gennemslagskraft, som sikrer at opgaverne bliver løst

IT

PAM A/S benytter følgende software:

• Solid Works D

• Solid Works PDM

• Microsoft C5

• (Microsoft Office)

PAM A/S TILBYDER

En rigtig spændende stilling i en voksende virksomhed med en stærk markedsposition og et

dynamisk medarbejderteam. Der er mulighed for, og frihed til, selv at planlægge sin hverdag.

Stillingen rummer mulighed for såvel faglig, som personlig udvikling.

Et spændende job i en velkonsolideret, dansk ejet virksomhed, der også opererer

internationalt.

ANSØGNING

Kan du se dig selv i ovenstående? Så send din ansøgning mrk. ”Maskinkonstruktør” til 

info@activatorgroup.com hurtigst muligt. Der afholdes samtaler løbende. 

Du kan kontakte Olivia Søndberg, os@activatorgroup.com/28633051, for indledende 

drøftelse af stillingen. Enhver henvendelse behandles fortroligt.


