
Udviklingsingeniør eller tekniker til vores R&D-afdeling 
 
Lyst til at udvikle transformere og induktive komponenter til store og små industrikunder i hele 
Danmark?  
 
Bliv en del af Dantrafo, og sæt strøm til vores kunders forretning. Her kommer du til at arbejde med 
spændende konstruktioner sammen med et hold dygtige R&D-ingeniører. Er det noget for dig? 
 
Velkommen til Dantrafo 
Dantrafo er en af Europas førende producenter af transformere og viklede komponenter til små og store 
industrikunder både nationalt og internationalt. Vores løsninger bruges blandt andet til styreskabe, control 
units og printkort samt i radarenheder. 
 
Vi er cirka 65 medarbejdere på vores hovedkontor i det naturskønne Lemvig, men vi har også 
datterselskaber i Sverige og Kina – og tæller dermed 200 medarbejdere på verdensplan. Vi ønsker nu at 
styrke vores R&D-afdeling og søger derfor en ny udviklingsingeniør.  
 
Bring kundernes ideer til live  
Sammen med dine 3 kolleger i R&D får du ansvar for at konstruere og udvikle kundespecifikke 
transformere, induktive komponenter og magnetiske løsninger. Godt 95 % af vores produkter er 
skræddersyede, og du kommer til at arbejde tæt sammen med kunden og afdække deres behov. 
 
Projekterne varer typisk 1 uge fra kundeforespørgsel til aflevering, mens andre af vores større projekter kan 
tage op til ½ år. Det betyder, at du: 
 

 vejleder kunderne om valg af produkter 
 laver tegningsgrundlag, styklister og beregninger og gør systemdata klar til produktionen 
 koordinerer dine projekter på tværs af organisationen, og du deltager i videreudvikling af teknisk 

dokumentation, produktplatforme samt udarbejdelse af produktgodkendelser  
 videndeler aktivt med R&D-afdelingerne i vores svenske og kinesiske datterselskaber 
 holder kontakt med vores kunders R&D-afdelinger. 

 
Vi arbejder med nogle af de førende schweiziske og tyske præcisionsmaskiner, og vores produktionshal 
huser blandt andet CNC-kontrollerede viklemaskiner, vakuumindstøbningsanlæg og automatiske 
samlemaskiner.  
 
En virksomhed med et stærkt sammenhold 
Når du starter, kommer du på et udførligt introduktionsprogram, hvor du både lærer om vores maskiner og 
arbejdsmetoder. Samtidig kommer du til at møde dine nye, erfarne kolleger, som altid står klar til at give en 
hånd med – og lytte til dine gode ideer.  
 
Hos os er et godt sammenhold alfa og omega, og vi fejrer gerne både succeser og fødselsdage. Derudover 
har vi en god personaleforening, der sørger for diverse sociale aktiviteter – blandet andet vores jule- og 
sommerfester, som du skal glæde dig til. 
 



Erfaring med elektroteknik og god til at samarbejde 
Der er flere indgange til stillingen. Men vi ser gerne, at du: 

 har en baggrund som ingeniør (gerne inden for svag- eller stærkstrøm), tekniker eller lignende  
 har en stærk teknisk forståelse og erfaring med elektroteknik 
 har erfaring med mekanisk design, SMPS og transformere – men det er ikke et krav 
 taler og skriver både dansk og engelsk.  

 
Derudover befinder du dig godt med kundekontakt og er god til at samarbejde og opbygge relationer med 
kolleger i både ind- og udland. Du forstår at arbejde systematisk med dine projekter, og du kan holde flere 
opgaver i gang samtidigt.  
 
Lyder det som noget for dig? 
Så send din ansøgning og dit CV til dt@dantrafo.dk hurtigst muligt og senest d. 20. marts 2019.  Vi 
behandler ansøgninger løbende. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte 
fabriksdirektør Per Kjærgaard på 4028 0002. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
 


