WWW.DELPRO-WIND.COM

DELPRO Wind A/S søger
TECHNICAL MANAGER
DELPRO Wind is a leading supplier
of services for the installation and
commissioning of medium and
high voltage electrical equipment
at offshore and onshore wind
farms.
As an integrated part of the Fred.
Olsen related companies, DELPRO
Wind works directly with
customers to provide medium and
high voltage electrical services, or
with other Fred. Olsen related
companies as part of a larger
installation or service solution.

DELPRO Winds aktiviteter er inde i en markant
vækst og vi søger derfor endnu en Technical
Manager.

Dine kvalifikationer:


Du skal have erfaring som HV
rejsemontør i vindmølle industrien

Dine ansvarsområder:



Du er uddannet el-installatør eller
maskinmester



Du er faglig dygtig, kan arbejde
selvstændigt, er ansvarsfuld og har
et godt humør



Evt. erfaring fra lignende stilling



Du trives i en virksomhed, hvor
tingene går stærkt og er
kendetegnet af forandringer

Technical Manager vil håndtere en række HV
opgaver:


Yde teknisk assistance til HV teknikere



Udarbejdelse af instruktioner for
service- og installationsprojekter



Deltagelse on-site ved opstart af nye
projekter



Teknisk problemløsning



Udførelse af HV tests på anlæg





Udvikling og udbredelse af afdelingens
tekniske viden

Du behersker flydende engelsk,
både på skrift og i tale



Gerne erfaring med
formidling/undervisning.
I DELPRO har vi vores eget HV
Training Center, og lejlighedsvis vil
den kommende Technical Manager
skulle deltage som underviser.



Udarbejdelse af RAMS til projekter



Yde teknisk assistance ved
udarbejdelse af tilbud i samarbejde
med salg



Diverse ad hoc opgaver hos vores
kunder

Øvrige forhold:

DELPRO Wind was founded in
2014 as a joint venture between
DELPRO A/S (founded in 2000)
and Global Wind Service A/S.
We have approximately 130
employees, working on projects
around the world.
For more information, please visit
www.delpro-wind.com.

Vi tilbyder:

Tiltrædelse efter aftale.



Ansættelse i en virksomhed med et
højt ambitionsniveau



Et team af medarbejdere, hvor
fleksibilitet og gensidig tillid er
nøgleord

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved at
kontakte Jens Wind på 4213 1061 eller pr.
mail på jwi@delpro-wind.com



Et job i en virksomhed, hvor du selv
har indflydelse på dit jobindhold samt
dine fremtidige udviklingsmuligheder




Send snarest din ansøgning til:
DELPRO Wind A/S,
Bavnevej 50
6580 Vamdrup

Løn, der modsvarer dine
kvalifikationer

eller gerne pr. e-mail til:

Stillingen indeholder en kombination af
arbejde på både on- og offshore sites
og på kontoret i Vamdrup.

DELPRO Wind A/S

♦ Bavnevej 50

hr-wind@delpro-wind.com
mrk. Technical Manager

♦ 6580 Vamdrup

♦ Tlf. 7632 2700

