Hydrauliker - til dynamisk maskinfabrik med
innovative løsninger
Vil du gerne have den bedste start på din karriere, og kan du se dig selv gå ind i
et udviklingsforløb, som ender i at du bliver ekspert indenfor hydrauliksystemer
til vores innovative løsninger? Og har du en faglig baggrund som landbrugs-/
entreprenørmaskinmekaniker eller andet relevant praktisk hydraulikerfaring
fra industri/marine/offshore, og har læst videre til maskiningeniør eller
maskinmester? Så er det måske noget for dig at blive hydrauliker i SH Groups
engineeringafdeling.
SH Group A/S leverer maskinløsninger indenfor marine, offshore og wind globalt, og har høje
tekniske kompetencer indenfor mekanik, hydraulik og el/automation. Vores medarbejdere er
meget fleksible og ansvarlige, og det har givet os et godt ry i markedet. Vi formår derfor at have
vækst og tilfredse kunder, samtidig med at vi opnår en god indtjening gennem skarp styring
af projekterne og produktionen. Vi søger nu en ambitiøs person, som vil udvikle sig til at blive
hydraulikekspert hos os.
Vi tilbyder dig
• En spændende rolle i et udfordrende teknisk miljø, med rig mulighed for personlig og faglig
udvikling
• Gode muligheder for at bruge og udvikle din faglige viden indenfor hydraulik og
systemløsninger
• Mulighed for at komme ind i en virksomhed med stor egenproduktion på de nyeste maskiner,
og stor hydraulisk viden
• Gode arbejdsforhold, herunder kantine - og sundhedsforskringsordning
• Gode hjælpsomme kolleger i vores ca. 75 mand store tekniske afdeling
• Løn efter kvalifikationer

Primære arbejdsopgaver
• Deltage i udviklings- og designopgaver på hydraulik til vores innovative maskiner, som bruges
indenfor marine/offshore/wind
• Udføre beregninger og dokumentere systemløsninger
• Specificere og indkøbe komponenter fra leverandører
• Specificere og tegne komponenter til egenproduktion, f.eks. hydraulikblokke og power units
• Udføre risikoanalyser og CE-validering ift. maskindirektivet og andre standarder
• Deltage i projektafvikling og forestå den hydrauliske del af projektleverancen
• Deltage i dialog med klasseselskabet
• Deltage i øvrige opgaver i afdeling, herunder assistere i ferieperioder
For den rette person med interesse i hydraulik, vil det være drømmejobbet, hvor du får mulighed
for at lære alle de tekniske og personlige kompetencer til at opnå en ekspertrolle i en teknisk
tung virksomhed. Vores miljø er præget af ambitioner og en vilje til at gå den ekstra mil, for at slå
konkurrenterne og tilfredsstille ambitiøse kunder.
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Din profil
• Du har en faglig baggrund som landbrugs-/entreprenørmaskinmekaniker eller andet
relevant praktisk hydraulikerfaring fra industri/marine/offshore, og har efterfølgende læst til
maskiningeniør eller maskinmester
• Du har stor interesse i at udvikle og specificere hydrauliske løsninger, som virker i praksis og
som er lette at vedligeholde for vores kunder
• Du vil gerne lære at udarbejde diagrammer og produktionsgrundlag, og sikre de optimale
hydralikpakker til projekterne
• IT på rimeligt højt niveau – herunder gerne CAD
• Det er vigtigt du har et ambitiøst, åbent, imødekommende og robust væsen, da din
kontaktflade internt og eksternt vil være stor
• Bopæl Fyn/Langeland, eller vilje til at flytte til området
• Engelsk til professionelt arbejdsbrug er nødvendigt for at udføre stillingen

For en umiddelbar vurdering af din profil, kontakt vores HR Partner, Proces Support A/S,
Per Schorling på telefon +45 2332 5825.
Ansøgning og CV uploades online som .pdf
Bemærk! Vi indkalder til samtale, så søg stillingen straks, hvis det har din interesse.
Alle ansøgninger behandles 100% fortroligt.

SH Group A/S er en førende international virksomhed inden for udvikling, produktion og
servicering af hydrauliske og mekaniske systemløsninger til marine-, offshore-, og industrisektoren. SH Group A/S blev grundlagt i 1974 og beskæftiger i dag ca. 300 kvalificerede
medarbejdere fordelt over flere afdelinger i ind- og udland.
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