
Udviklingsingeniør/konstruktør
- til international vækstvirksomhed i Aarhus

DAFA A/S JOB

Drømmer du om et meget alsidigt ingeniør/konstruktionsarbejde i en succesfuld virksomhed?  
Trives du godt med en stor berøringsflade og en del kommunikation med både kunder og kollegaer i ind- og udland?  
Kan du lide en travl hverdag hvor opgaverne er mange og forskelligartede? Så læs mere her.
 
Om jobbet
Du vil med reference til den danske Globale Supply Chain Direktør indgå i en innovationsafdeling bestående af 8 
ingeniører i Danmark. 

DAFA er på en spændende udviklingsrejse, hvor nye produkter og industrier hele tiden er i fokus, hvorfor  
arbejdsdagene aldrig er ens. Du vil som innovationsingeniør/konstruktør have flere produktudviklinger i gang på  
samme tid, - ofte meget forskelligartede produkter til meget alsidige kundesegmenter. Du vil udover konstruktionsopgaverne 
også indgå i opgaver som implementering af ny teknologi, prototype test, kundemøder mv.  Du vil generelt have en stor intern 
berøringsflade med såvel PTA funktionen, produktionen, indkøb og ikke mindst med salgsafdelingen. Opgaverne kan tilgå 
innovationsafdelingen fra såvel Danmark som Kina, Polen og USA, hvorfor jobbet også har et globalt præg. 

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

• Designe og udvikle nye innovative løsninger og produkter i primært skummaterialer

• Udføre operationelle opgaver indenfor design, konstruktion og godkendelse af nye produkter, herunder  

fremstilling af tegninger, styklister, ruter, priskalkulationer og test med fokus på Industri

• Udføre test, godkendelse og levering af udfaldsprøver og prototyper

• Deltage i projekter inden for produkt-, teknologi- og konceptudvikling

• Udarbejde dokumentation i projekterne

• Deltage i løbende forbedringer af produktudviklingsprocessen via implementering af ny viden og digitale  

teknologier, hvor der er muligt, fx 3D-print m.m.

• Generelt støtte op omkring opbygning og udvikling af Innovationsfunktionen

• Yde teknisk support og rådgivning af interne/eksterne kunder samt teknisk kontakt til leverandører

• Medvirke til undersøgelse og overholdelse af lov- og myndighedskrav indenfor ansvarsområdet

Du må påregne mindre rejseaktivitet - ca.10-15 rejsedage årligt.

Faglighed
Du har en uddannelsesbaggrund som ingeniør eller lign., og det vil være en fordel hvis du også har en  
håndværksmæssig baggrund. Du har min. 3-5 års erfaring fra en lignende stilling i en ordreproducerende virksomhed. Du har 
solid erfaring med et tegneprogram, - det kan nævnes at virksomheden anvender Solidworks. Du taler og skriver engelsk på 
forhandlingsniveau.

Personlige kompetencer
Du har et solidt drive, og din arbejdsform er resultatorienteret og innovativ. Du er proaktiv og du går gerne forrest med  
robust- og imødekommenhed. Du har en positiv og fleksibel indstilling, og så er du en dygtig kommunikator.  
Du arbejder selvstændigt og målrettet med dine opgaver/projekter, men du evner også at samarbejde og sparre med dine 
kolleger på tværs af organisationen. Du formår både at have og skabe overblik i dine projekter, men du har også styr på 
detaljerne.

Virksomheden tilbyder
Hos DAFA bliver du udfordret både fagligt og personligt. Du får i høj grad indflydelse på virksomhedens fremtidige  
innovationsfunktion, - en hverdag hvor du kan arbejde selvstændigt med egne projekter i et uformelt arbejdsmiljø og i en flad 
organisation.

DAFA A/S, Brabrand 

Ansøg her

https://peak.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=0ed9a091-c942-48d1-b872-c6edf573d19c
https://peak.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=0ed9a091-c942-48d1-b872-c6edf573d19c


dafa-group.com
Denmark · Sweden · Germany · China · US · Norway · Poland · Italy

DAFA is a family-owned corporation founded in 1939 by Børge Norby. 
 
The early manufacture and assembly of bronze sealing strips has evolved into manufacture of products in foam, 
rubber and plastic materials for construction, industry and wind energy applications, such as gaskets, sealing 
tape, and sound and vibration damping solutions. 

After establishment and acquisition of subsidiaries abroad, the DAFA Group now has more than 350  
employees across three continents and eight countries, with production in Denmark, Italy, Poland and China. 
DAFA’s headquarters are located in Aarhus, Denmark. 

DAFA’s mission is to provide sustainable, long-lasting solutions which seal, absorb and protect. Our goal is for our 
customers to experience added value by collaborating with DAFA.

About DAFA

The invisible lines that make wonders happen.

At DAFA we are experts in specialized products and total solutions that seal, absorb and protect.  

With constant innovation, uncompromising product quality and close collaboration with our partners, we contribute to 
successful projects in industries where attention to detail is the difference between success and failure. 
 
Our experience covers three quarters of a century with a strong commitment to principles of sustainability in business 
decisions that create long-term value for our stakeholders.      
 
Our global supply chain means we deliver to any location efficiently on competitive conditions.

Core story

For more information about DAFA, visit us on LinkedIn or dafa-group.com

Watch a short movie about DAFA  here

https://www.linkedin.com/company/dafa-group/?viewAsMember=true
https://dafa-group.com/en/career-opportunities
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=clKZyL0XOEE&feature=emb_logo

