
 

CF MATIC SØGER MASKINKONSTRUKTØR  

Hos CF Matic er der fart på! Og vi søger derfor maskinkonstruktører. 

Har du interesse for automation og maskinkonstruktion? Er du iderig, samarbejdsorienteret og positiv? men 

også selvstændig og god til at have mange bolde i luften? 

Og kunne du tænke dig at arbejde i en virksomhed i vækst, med gode kollegaer, spændende opgaver og med 

meget højt til loftet? Så kunne det være dig, vi står og mangler til vores konstruktionsteam. 

CF Matic er en virksomhed i vækst, der leverer robotanlæg, samleautomater, specialmaskiner og valideringsydelser til 

vores kunder rundt omkring i hele verden, fra vores kontor og produktionsfaciliteter i Thisted. Skulle du være bosiddende 

langt fra Thisted, er der mulighed for at kombinere arbejde på kontoret med hjemmearbejde. 

I arbejdet, som maskinkonstruktør hos CF Matic, kommer du til at indgå i et team bestående af projektledere, 

maskinkonstruktører, El-konstruktører, programmører og montagefolk. Du skal hjælpe vores kunder med 

konceptudvikling, konstruktion og design af automatiseringsløsninger. Kundernes spændende og forskelligartede 

opgaver præger din hverdag, og du har mulighed for at udvikle dig gennem nye problemstillinger. 

Opgaverne  

 Konceptudvikling, konstruktion og design  
 Udarbejdelse af produktions- og 

indkøbsgrundlag   
 Valg af komponenter, herunder kontakt til 

underleverandører   
 Udarbejdelse af reservedelsforslag, og 

slutdokumentation  
 Support til værksted og montage ift. 

konstruktionsmæssige spørgsmål 
 

Kvalifikationer 

 Uddannet konstruktør, produktions 
teknolog, maskintekniker eller ingeniør. 

 Erfaring med konstruktion af 
automatiseringsløsninger, gerne indenfor 
medico eller fødevarebranchen  

 Solid erfaring med Inventor og 
SolidWorks 

 Behersker engelsk og dansk i skrift og 
tale. 
 

Personlige kompetencer 

 Energisk, åben og fleksibel  
 Arbejder struktureret og målrettet   
 Løsningsorienteret 
 Positiv 
 Glad og smilende  
 God til at danne overblik  

 

 

 

CF Matic kan tilbyde  

 Attraktiv sundhedsordning 
 Faglig udvikling 
 Frokostordning 
 Fleksibilitet  
 Mulighed for hjemmekontor 
 Strukturerede arbejdsprocesser, men i 

uformelle ramme

 

Sådan søger du jobbet: 

Send venligst din ansøgning og dit CV mærket ”Maskinkonstruktør” som word-fil eller PDF til HR@cfmatic.com.         
Vi holder samtaler løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt.  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Casper Ditlef Martens på tlf. +45 20 700 300 eller  cdm@cfmatic.com


