Produktionsteknolog/
Teknisk Designer
Lyras A/S

Til vores tekniske afdeling søger vi en person som skal være med til at udarbejde og opdatere vores
tekniske dokumentation.
Hos Lyras udvikler og producerer vi anlæg til fødevareindustrien. Vi leverer bæredygtighed, kvalitet og
innovation, og er en vækstvirksomhed med store ambitioner. Vi lægger vægt på at være nytænkende
omkring optimering af traditionelle produktionsmetoder, og vores patenterede teknologi, raslysering,
anvender UV-lys til at uskadeliggøre bakterier i flydende produkter. Det er den første af sin slags i verden, og med denne teknologi tilbyder vi den absolut mest bæredygtige løsning på markedet. Vil du med
på rejsen?
Læs mere om Lyras her: www.lyras.com
Se mere om teknologien her: https://tools.lyras.com/

Opgaven:

Du bliver del af et team på 3 personer, der har ansvaret for at lave det tekniske produktionsgrundlag. I
opstartsfasen vil du arbejde i tæt dialog og samarbejde med din teamleder, hvorefter du kommer til at
varetage opgaverne selvstændigt. I relation til R&D, indkøb, produktion og projektafdelingen vil dine
opgaver være følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Oprettelse/opdatering af 3D modeller samt udarbejdelse af produktionstekniske tegninger og tilhørende BOM lister
Kvalitetskontrol af tegninger samt udarbejdelse af arbejdsinstruktioner til produktionen
Planlægning og koordinering af projekter i samarbejde med teamleder
Oprettelse af reservedelstegning samt tilhørende BOM lister
Hjælpe R&D med prototype designs
Kundespecifikke arrangement tegninger og projekt layouts
Synkronisering af nyoprettet/opdateret BOM lister med Business Central (ERP) og hjælpe indkøb
med den tekniske dokumentation

Alle vores anlæg samles og testes i Aalborg, så du har løbende mulighed for at kontrollere dine konstruktionstegninger samt indgå dialog med dine kollegaer i produktionen.

Faglige og personlige kvalifikationer:

Vi forestiller os, at du har en baggrund som produktionsteknolog eller teknisk designer. Du har minimum et par års erfaring med SolidWorks og har ligeledes kendskab til eller er bruger af PDM.

Vi lægger vægt på, at du:
• Nyder at fordybe dig i arbejdet med teknisk dokumentation og løbende vil dygtiggøre dig – vi tilbyder både uddannelse og kurser
• Har arbejdet med eller har kendskab til proces- og produktionsanlæg og/eller viden om rustfri stål
• Sprogligt og skriftligt er dansk og engelsk et krav
• Er struktureret, ansvarsbevidst og nysgerrig

Er du interesseret?

Lyras er en virksomhed, som består af energiske og positive medarbejdere, og du vil blive en del af en
dynamisk og ambitiøs virksomhed.
Vores virksomhed bærer præg af en moderne ledelse, som giver medarbejderne stor fleksibilitet og
frihed i hverdagen. Vi gør vores bedste for, at du er glad for at gå på arbejde, og du vil selvfølgelig få en
god start på dit nye job via vores on-boarding program.
Desuden har vi en arbejdsplads hvor det er sjovt at møde ind. Vi har både en øl-, vin- og løbeklub og
vores personaleforening laver arrangementer til alles fornøjelse.
Kontakt os endelig, hvis det lyder interessant. Spørgsmål kan rettes til Recruitment og HR Manager
Niels Møller på 22 53 03 67. Ansøgningsfristen er 7. juli 2022. Opstart er efter aftale.
Når du søger stillingen, føres du automatisk over i vores system, hvor din ansøgning, CV og øvrige bilag
kan uploades via https://lyras.dk/jobs/. Vi får besked, når materialet er uploadet. Det er vigtigt, at du
følger denne fremgangsmåde, idet vi på denne måde kan tilbyde en langt bedre sikkerhed og dermed
højere beskyttelse af dine personoplysninger. Vi gemmer dine data i op til 6 måneder, og du giver dit
samtykke til dette. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på contact@
lyras.dk.

