Produktionsansvarlig til overfladevirksomhed i vækst
TRD Surfaces søger en medarbejder til produktionen, der kan varetage store dele af virksomhedens
overfladebehandling af stål og rustfrit stål. Virksomheden er i hastig udvikling og denne vækst kræver
ekstra dygtige hænder og hoveder i produktionen.

Kom med på rejsen
TRD Surfaces arbejder sammen med nogle af landets fremmeste industrisvirksomheder med
overfladebehandling af disses emner og stigende produktionsbehov kræver flere kompetencer i
produktionen. Virksomheden er i en uhyre spændende tid, hvor der opskaleres i produktionen. Den
nye medarbejder vil have en stor indflydelse på den nuværende produktion samt udvikling af den
fremtidige produktion. Hvis du vil med på rejsen for en ung, lovende virksomhed inden for
metalindustrien, så er TRD Surfaces det rette sted.

En spændende og udfordrende hverdag
Du vil få hovedansvaret for udførelsen af virksomhedens overfladebehandlinger. Arbejdet består i at
håndtere industriudstyr (hovedsageligt ovne), optimering af disse samt kvalitetskontrol af
overfladebehandlinger. Al arbejde vil foregå på virksomhedens adresse i Holte, indenfor normale
åbningstider. Du vil få et tæt samarbejde med virksomhedens ledelse og stiftere. Dine vigtigste
opgaver består i:
§
§
§
§

Ansvar for produktion af overfladebehandling
Udvikling og forbedring af produktionsudstyr
Optimering af procesgange
Kvalitetskontrol af overfladebehandlinger

Da det er en start-up virksomhed vil dagene være meget forskellige og der vil være fleksibilitet i
arbejdsgangene. Der stilles store krav til produktkvalitet, reproducerbarhed og leveringsevne hvorfor
præcision, dokumentation og kvalitetssikkerhed er påkrævet.
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Er du den vi står og mangler?
Du er:
§
§
§
§
§
§
§

Vant til at håndtere produktionsudstyr og/eller arbejde i laboratorielignende faciliteter
Ikke bange for at tage ansvar
Udviser høj grad af ansvarlighed
God til at arbejde i et team med daglig sparring
Omhyggelig og holder dine aftaler
Har et kritisk blik for kvalitet og kontrol heraf
Parat til at påtage dig opgaver af meget forskelligt art

Din faglige profil
Flere forskellige fagligheder er gavnlige for virksomheden, og dit mod til at prøve nye opgaver vil
være værdsat. Du kan fx have en uddannelse indenfor følgende områder:
§
§
§
§
§

Industritekniker
Produktionstekniker
Maskinmester
Diplom-ingeniør indenfor maskinteknik, produktion, process eller lignende
Eventuelt højere uddannet med hænderne skruet rigtigt på

Du behøver nødvendigvis ikke at have erfaring indenfor metallurgi og overfladebehandling, men
snarere være vant til at arbejde i en produktion. Erfaringsbaggrund kan være indenfor medico,
pharma, procesindustri, finmekanik eller lignende.

En virksomhed på forkant med udviklingen
TRD Surfaces er en start-up virksomhed, der blev grundlagt i 2014 med udspring fra DTU Mekanik.
Virksomheden råder over unikke og patenterede overfladebehandlinger, som danner keramiske
overflader på stål. Med flere års udvikling er virksomheden nu en producerende enhed, som leverer
løsninger til både danske og udenlandske industrivirksomheder. Virksomheden er med helt fremme
inden for overfladebehandling af stål og rustfrit stål, og vil være med til at forme branchen i årene
der kommer.

Praktisk
Ansættelsesstart: hurtigst muligt
Arbejdsmængde: Fuld tid
Kontaktperson: Mads Brink Laursen, +45 30 62 35 55, mbl@trdsurfaces.dk
Virksomhedens adresse: Skovlytoften 26A, 2840 Holte.
Ansøgningsfrist: 20/3-2020. Kontakt gerne før. Ansøgninger bliver behandlet løbende.
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