
 

 

 

 

   

 

All-round produktionstekniker 
til produktion, udvikling, indkøb, installation, test og service 

 

Hvem er vi?  
Et team af dedikerede og engagerede medarbejdere, fordelt på to lokationer i 

Danmark, søger ny medarbejder grundet ekspansion og stigende efterspørgsel.  

Vi er specialister indenfor traffic-managementsystemer og optimering af arbejdsgange 

og logistik til forretningssegmenter som parkering, grøn mobilitet, taxi, transport og 

logistik samt færge- og havneanlæg.  

Vi anvender de nyeste teknologier og skaber intelligente, skalerbare løsninger, der 

optimerer driften nu og her, og samtidig rækker ud efter fremtidens teknologier, så vi 

nemt kan tilpasse og justere efter nye behov og tendenser. 

Vi drives af innovation og har højt til loftet, lavt hierarki og vægter godt kollegaskab og 

arbejdsglæde højt. Tonen er munter og det afspejles i hele organisationen.  

 

Vi vokser og har brug for… 

Vi har vokseværk og mangler en produktionstekniker til vores tekniker-team, som vil få 

ansvar for: 

• Produktion og udvikling af mekatroniske produkter 

• Lagerindkøb til produktion og udvikling 

• Kvalitetssikring af varer og leverancer (indkøb, FAT & SAT) 

• Montage, indkøring og opsætning af hardware og software 

• Installation/servicering/support og fejlfinding 

• Dokumentation relateret til kvalitetssikring ifm. produktion og lager 

 



 

 

 

 

   

 

Vi har mange forskelligartede opgaver, så to dage ligner sjældent hinanden og det er 

vigtigt, at du trives med en varieret og omskiftelig hverdag. 

 

DIG – der kan nikke ”ja” til det meste her… 

Har du en stærk teknisk forståelse, er struktureret og har interesse for 

udvikling/produktion og kan beskrives som: 

• Teknisk velfunderet (mekanik/elektronik/software) og god sans for kvalitet  

• Erfaren med netværksopsætning (server, automater, kamera m.m.) 

• Struktureret og disciplineret i arbejdsmetoder   

• Serviceminded og respekteret hos kollegaer, kunder og leverandører  

• En god teamplayer med overblik og godt humør 

- Så er DU lige den, vi står og mangler i vores Odense afdeling. Der samarbejdes på 

tværs af landet med vores afdeling på Sjælland omkring projekter i hele Skandinavien. 

..til gengæld får du… 

Som ansat hos os kan du se frem til et job med: 

✓ Alsidige arbejdsopgaver 

✓ Mulighed for personlig udvikling i en ekspansiv og ambitiøs virksomhed med stort 

vækstpotentiale  

✓ Flad, agil organisation præget af en ledelsesstil med frihed under ansvar 

✓ Dynamisk hverdag, hvor der ikke er langt fra den gode idé til eksekvering 

✓ 17 dedikerede kollegaer, der bidrager til teamspirit og arbejdsglæde. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig – og indkalder til samtaler 

løbende - så vent ikke med at ansøge, hvis du vil med på 

holdet. Vi tør godt love, at det bliver spændende! 

Vil du blive klogere på vores løsninger… 

 – så besøg os gerne her: www.solvision.dk + www.payvend.com 

 

Ansøgning sendes til adm. direktør, Kurt Lysemose: kl@solvision.dk med teksten 

indeholdende: ”Produktionstekniker” i emnefeltet. Alle kvalificerede ansøgninger vil 

blive besvaret. 
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