
Studiejob, Maskin- eller Integreret Design Ingeniør 
- Brænder du for at udvikle og konstruere maskiner, så har vi studiejobbet til dig… 
 

Jobbet:  
Vi har rigtig travlt, og søger derfor 1-2 studentermedhjælpere som 
kan bistå vores tekniske afdeling med udvikling og vedligeholdelse 
af vores maskinløsninger til træ –og metalindustrien. 
 
Vi forestiller os, at du kan arbejde 1-2 dage om ugen, i alt cirka 10 
timer og dine primære arbejdsopgaver vil være: 
 

 Løse maskintekniske udviklingsopgaver  

 Rentegning og klargøring af produktionstegninger 

 Udarbejde teknisk maskindokumentation 

 Vedligeholdelse af tegningsmateriale i Inventor 
 

Vi forestiller os, at du: 
 Studerer til Maskin- eller Integreret Design Ingeniør og 

brænder for teknisk konstruktion 

 Er blandt de bedste på din årgang inden for teknisk 
konstruktion 

 Har en håndværksmæssig baggrund, eller alternativt 
elsker at rode med mekanik i din fritid 

 Er selvdreven og motiveret for at lære nyt 

 Har kendskab til Inventor, og gerne Vault 

 Taler dansk og engelsk 

 

Vi tilbyder: 
Vi tilbyder et spændende job i en innovativ virksomhed, hvor vi 
konstant har nye maskiner og markeder under udvikling.  
 
Du bliver en del af vores dygtige konstruktionsteam på 4, og vil få 
studierelevante opgaver fra dag et. Vi vil udfordre dig på dine tekniske 
kompetencer og tilføre dig værdifuld viden inden for konstruktion og det 
at arbejde i en maskinproducerende virksomhed. 
 
Vi har vores egen CNC, smede og montageafdeling, så du får et indblik 
i de produktionstekniske processer, som tillæg til dine teoretiske 
kompetencer. At gå en tur i produktionen og se komponenter og 
maskiner blive produceret og bygget op, giver en vigtig dimension i 
forståelsen og læringen af maskinkonstruktion fra start til slut. 
 
Lønnen forhandles individuelt efter kvalifikationer. 
 
Lyder stillingen interessant for dig, og er du klar på at blive udfordret? 
Send venligst dit CV og ansøgning til Janni Frandsen på 
JVF@ceetec.dk – Vi afholder samtaler løbende, og vi glæder os til at 
høre fra dig! 
 
Se og læs mere om Ceetec og vores tekniske løsninger på vores 
hjemmeside og sociale medier. 

 
 

 
 
Ceetec A/S har igennem mere end 50 år specialiseret sig i fremstilling af profilvalselinier, special-maskiner, spånbearbejdning samt egen produktion af 
overfladebehandlingsanlæg til træindustrien. Vi er kendt for at producere produkter af høj kvalitet og det meste af vores produktion går til eksport, 
hovedsagelig i Europa. 
 
Ceetec A/S, Lollandsvej 14, 5500 Middelfart– For mere info, se vores profil på FB, Linkedin eller Ceetec.dk 
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