
Produktionstekniker/ingeniør til Egholm A/S, Lemvig. 

Egholm A/S søger en erfaren produktionstekniker/ingeniør, der motiveres af at sikre en trimmet og effektiv 

produktion af redskabsbærere og redskaber. Trives du med en uformel omgangstone og brænder du for teknik 

og procesoptimering, så er denne stilling måske lige noget for dig. 

 

Egholm redskabsbærere og redskaber udvikles og produceres i Lemvig. Produkterne sælges og serviceres gennem et bredt 
netværk af forhandlere og importører i hele verden, primært i Europa. Vores mål er at være Europas førende producent af 
redskabsbærere til det professionelle marked for renholdelse og vedligeholdelse af udendørsarealer. 

Egholm er en familieejet virksomhed med rødder i det vestlige Danmark. Vores idegrundlag er: ”At udvikle og levere 
driftssikre kvalitetsprodukter til det professionelle marked, som af vores kunder opleves idérige, enkle og lønsomme, samt 
hvor funktion og konstruktion i forening gør os stolte”  

Du vil referere til PTA-chefen og indgå i et stærkt teknisk team. 

Dine opgaver: 

• Udvikling og dokumentation af produktionsmetoder, som sikrer produktionens konkurrencedygtighed og 
teknologiske udvikling.  

• Løsning af tekniske problemstillinger i produktionsprocesser, herunder afvigelser på kvalitet og udstyr i 
produktionen. 

• Teknisk support til den løbende produktion. Bidrage til løbende forbedringer af teknik og metoder i tæt samarbejde 
med de involverede afdelinger og udførende medarbejdere. 

• Projektledelse af produktionstekniske forbedringsprojekter. 

• Repræsentant for virksomhedens produktionstekniske know-how. 

• Ansvar for udarbejdelse af produktionsdokumentation. 

• Oprettelse og vedligeholdelse af relevante stamdata i ERP-system. 

• Implementering af ændringer på produkt og proces. 

• Samarbejde med vigtige samarbejdspartnere, herunder eksterne leverandører. 
 

Dine kompetencer: 

• Teknisk uddannelsesmæssig baggrund og gerne erfaring fra tilsvarende job. Faglig baggrund vil være en fordel. 

• Behersker MS programmer og har erfaring med ERP-systemer. 

• Systematisk og analytisk tilgang til opgaveløsning.  

• Du har personligt et højt drive, situationsfornemmelse samt er løsningsorienteret. Du kan arbejde selvstændigt og 
kan løse større og mindre produktionstekniske opgaver i tæt samarbejde med kolleger. 

• Du kan indgå i et stærkt team, hvor resultater, trivsel, udvikling og innovation sker gennem konstruktiv sparring med 
kolleger og partnere. 

Forventninger til jobbet: 

Du vil indgå i et stærkt værdibaseret arbejdsmiljø, hvor du vil få en spændende arbejdsdag med gode muligheder for at skabe 
resultater i uformelt miljø med engagerede og kompetente kolleger. Herunder; 

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

• Indgå i projekter som arbejder målrettet efter den grønne dagsorden, hvor den cirkulære tankegang og udvalgte 
verdensmål danner fundament for udvikling af fremtidens grønne produkter inden for vores felt. 

• Attraktiv lønpakke og gode ansættelsesforhold 

Ansøgning 

Send din til ansøgning og CV til info@egholm.dk mærket ’PTA’. Ved spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte 
Martin Wingaa, på telefon 40308964 eller mail mwi@egholm.dk Ansøgere vil løbende blive kaldt til samtale hos Egholm A/S i 
Lemvig. 

mailto:mwi@egholm.dk

