Position

Laboratorieteknikker

Intro

Maersk Container Industry (MCI) søger en Star Cool®
laboratorieteknikker med erfaring indenfor elektronik og/eller
køleteknik, til at blive en del af vores testcenter i Tinglev.
Hos MCI kommer du til at spille en vigtig rolle i et stærkt engageret
team, der arbejder på et af de mest avancerede produkter i branchen.
Har du lyst at komme med på en spændende digital rejse, hvor du
hjælper med at bygge videre på at sikre en bæredygtig transport af
fødevarer over hele verden, så er jobbet hos MCI måske noget for dig?

We offer
I vores testcenter i Tinglev har vi et dynamisk arbejdsmiljø, som giver dig
mulighed for personlig og professionel udvikling. Du vil blive en del af et
team på 7 kollegaer og få en unik indsigt i en verdensomspændende
virksomhed og en spændende branche.
I din hverdag vil du opleve en høj grad af selvstændighed i et fleksibelt
arbejdsmiljø, hvor sikkerhed og kvalitet er højeste prioritet. Du bliver en
vigtig spiller i en international virksomhed sammen med andre
engagerede og passionerede kollegaer fra mange forskellige
professionelle baggrunde og kulturer.
”For mig er det vigtigt, at mit team føler, de har den støtte, de har brug
for til selvstændigt at løse arbejdsopgaverne”, fortæller Tobias Stolberg,
som er den ansættende leder.
Responsibilities
Som vores nye laboratorieteknikker kommer du til at bidrage til at løse
R&D opgaverne i testcenteret. Dit arbejde vil bestå af:
Projektarbejde
• Softwaretest på vores Star Cool Controller
• Testforberedelse og testarbejde
• Produktudvikling
Laboratoriearbejde
• Bidrage til den fortsatte udvikling af laboratoriet og testcenteret
• Dataindsamling, evaluering og feedback til R&D-afdelingen
• Klargøring af kølemaskiner til test og andet praktisk arbejde i
forbindelse med testopgaver
Supportere driften og valideringen af MCI termo- testfaciliteter
• Håndtering af termo- testkabiner til 40’ køle container
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•

•

Fejlfinding af og teknisk support på vores front end interface,
Scada, PLC styring, køleanlæg og målekredsløb på testfaciliteter
i Danmark og Kina.
Kalibrering af måleinstrumenter

Dataindsamling
• Ansvarlig for måleinstrumenter
• Overvågning og service af testopstillinger i laboratoriet
• Support ved registrering og kalibrering af udstyr i testcenteret

We are looking for

Du har en uddannelse som elektriker, automatikteknikker køleteknikker,
eller lignende teknisk baggrund.
Du har eventuelt tilegnet dig relevante kompetencer gennem dit arbejde med:

•
•
•
•
•

Softwaretest på applikationsniveau
Håndtering af automatiserede installationer og elektroteknik
Køleteknik
Test og/eller projektarbejde
Metrologi, dataindsamling og analyse

Som person er du proaktiv og har et naturligt gå på mod. Du har flair for
at komme med nye ideer og sætte opgaver i gang, men du sørger også
for, at du kommer sikkert og helt i mål med dem. Du går op i at kunne
levere til tiden, og du arbejder struktureret og velovervejet med
prioriteringen af dine opgaver.
Du har en god sans for, hvad der haster og din tilgang til dine kolleger og
omgivelser karakteriseres ved at være åben og tillidsfuld.
Det er et krav, at du kan begå dig på engelsk. Dansk er ikke et krav, men
vil blive set som en fordel.
Contact information

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på:
hr@mcicontainers.com.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Vi behandler ansøgninger
løbende og besætter stillingen så snart, at vi har fundet den rette
kandidat.
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