
Konstruktør / teknisk tegner til Egholm A/S, Lemvig. 

Egholm A/S søger en erfaren konstruktør / teknisk tegner, der motiveres af at understøtte og hjælpe med 

konstruktionsopgaver i vores udviklingsafdeling samt kan sikre en systematisk og analytisk tilgang til 2D & 3D 

dokumentation til underleverandører. Værdiholde og oprettelse af ny produkter i webshoppen er ligeledes en 

del af jobbet. 

Du vil referere til udviklingschefen og indgå i et stærkt udviklingsteam bestående af 5 teknikere og ingeniører. 

Egholm redskabsbærere sælges og serviceres gennem et bredt netværk af forhandlere og importører, hvor de 

største markeder er Norden, Tyskland, England og Frankrig. Og med et Egholm datterselskab i Tyskland, som 

støtter forhandlere og kunder i Tyskland, Østrig og Schweiz, har vi en meget stærk tilstedeværelse i Europa. 

Du vil indgå i en familieejet og familiedrevet virksomhed med dybe rødder i det vestlige Danmark. Visionen er at 

blive den førende producent af redskabsbærere i Europa, og det med Egholm-brødrenes ejerskab og ledelse samt 

et værdisæt, der bygger på: Honest People, Honest Machines, Honest Work! 

Dine ansvarsområder 

• Sikre kvalitet i 2D & 3D dokumentationen i vores Cad-program.

• Ansvar for udarbejdelse af styklister i vores Cad-program samt XAL mm.

• Beherske 2D dokumentation fra start til slut.

• Være detaljeorienteret og have en god forståelse for svejste konstruktioner.

• Ansvarlig for produkter på webshoppen, eksploderet tegninger mm.

Dine kompetencer: 

Din uddannelsesmæssige baggrund er relevant for at kunne beherske Cad-program og gerne Creo på højt niveau. 

Du har personligt først og fremmest et højt drive, situationsfornemmelse samt er løsningsorienteret. Du kan 

arbejde selvstændig og kan løse større og mindre konstruktionsopgaver i tæt samarbejde med kolleger. Endvidere 

har du fokus på optimal brug af Cad-programmerne. 

Du kan indgå i et stærkt teamwork, hvor resultater, trivsel, udvikling og innovation sker gennem konstruktiv 

sparring med vores kolleger, kunder og partnere. 

Forventninger til jobbet: 

Du vil indgå i et stærkt værdibaseret arbejdsmiljø, hvor du vil opleve: 

• En spændende arbejdsdag med gode muligheder for at skabe resultater i uformelt miljø med engagerede

og kompetente kolleger.

• Den nødvendige støtte og udvikling, fagligt såvel som personligt for at lykkes i jobbet.

• Attraktiv lønpakke og gode ansættelsesforhold

Ansøgning 

Send din til ansøgning og CV til info@egholm.dk mærket ’R&D’. Ved spørgsmål til stillingen er du velkommen til at 

kontakte Rainer Flanz, på telefon 29636430 eller mail raf@egholm.dk 

Ansøgere vil løbende blive kaldt til samtale hos Egholm A/S i Lemvig. 

mailto:raf@egholm.dk

