
Ingeniør/teknikker - test af elektronik 

Til opbygning og videreudvikling af testsystemer 

Virksomhedsbeskrivelse: 

JVL Industri Elektronik A/S er en 31 år gammel virksomhed i vækst, som har specialiseret sig 

inden for integration af elektronik i step- og servomotorer baseret på de nyeste regulerings- og 

power elektronikteknologier. Salget foregår i USA, England og Tyskland via egne kontorer og 

af forhandlere i Europa, Asien og USA. Virksomhedens kunder spænder bredt fra 

Bl.a. flyproducenter (Airbus, Boeing og NASA) til medico (Novo Nordisk m.fl.) og sol/vind 

energi (Vestas) samt kunder inden for bilindustrien (Audi/BMW/VW/GM). 

Vi er pr. 1. april 44 fuldtidsmedarbejdere.  

Stillingsbeskrivelse: 

Du får en alsidig stilling, hvor du kommer til at få en bred berøringsflade og ansvaret for flere 

forskellige områder, hvoraf nedenstående skal nævnes som de vigtigste: 

• Udvikling af nye produktionstestsystemer samt vedligeholde de eksisterende.

• Samarbejde med udviklingsafdelingen omkring test af nye produkter

• Kvalitetssikring af slutprodukter i samarbejde med vores kvalitetschef.

• Dialog med underleverandører samt kunder i ind- og udland.

• Dertil kommer at du løbende er medvirkende til at vedligeholde og udfærdige montage- og

testvejledninger til brug i afdelingen.

Du bliver tilknyttet et meget lyst og venligt arbejdsmiljø, og du kommer til at arbejde tæt 

sammen med dine øvrige kollegaer i organisationen. Du refererer i det daglige til den tekniske 

direktør, som er en meget uddelegerende type, der forventer selvstændigt initiativ og 

ansvarstagen. 

Egenskaber: 

Du er selvkørende, initiativrig og nysgerrig, og du er god til at fokusere på dine opgaver. Du 

fungerer godt i team og værdsætter personlig udfordring og resultater. Du er omhyggelig med 

dine ting, og forstå hvad der kræves for at løse opgaven. Du er også meget kvalitetsbevidst. 

Virksomheden lægger meget vægt på, at du har en god analytisk sans. Du er glad for at 

arbejde med elektronik, er ærekær med dit arbejde, og yder derfor altid dit bedste for at lave 

nogle gode løsninger og overholde de opsatte deadlines. 

Uddannelse:  

Det er en fordel, hvis du har en uddannelsesmæssig baggrund som ingeniør, 

elektroniktekniker, eller andet relevant. 

Erhvervserfaring: 

Du har erfaring fra en lignende stilling. Det er en fordel, hvis du har beskæftiget dig med 

opbygning og videreudvikling af testsystemer. 

Sprogkundskaber / IT: 

Du er flydende i dansk i skrift og tale og kan begå dig på engelsk. Du er en erfaren bruger af 

IT. Har du erfaring med Navision eller Microsoft Dynamics NAV, er det et plus. Det er en fordel, 

hvis du har arbejdet med / kender til LabVIEW idet vi bruger Labview til stort set alle vores 

testsystemer og WATS.com som analyseværktøj.  



 

 

 

Løn:  

Du får en god fast løn, der modsvarer dine kvalifikationer samt pensionsordning. 

 

Du tilbydes:  

Du får en alsidig stilling i en spændende virksomhed, der er i kraftig vækst. Vi er kendt for at 

have stabile medarbejdere, der bliver i virksomheden i mange år. Omgangstonen er afslappet 

og vi har en god ”team ånd”. 

 

Arbejdssted:  

Birkerød 

 

Sådan ansøger du: 

Ansøgningsprocessen foregår i samarbejde med rekrutteringsvirksomheden Profilpartners, du 

bedes derfor sende din ansøgning via Profilpartners´ hjemmeside på følgende direkte link:  

http://www.profilpartners.dk/stillinger 

 

Husk at mærke din ansøgning og CV ” Tekniker - test af elektronik / JVL A/S” 

 

Se også www.jvl.dk for yderligere info om virksomheden. 

 

http://www.profilpartners.dk/stillinger
http://www.jvl.dk/

