
 

 
   
   

 
                                                                                                  

   

 
 

Stærk svejsekoordinator 
Med solidt kendskab til standarder og svejseprocedurer 

 
Aluwind er førende inden for produktion og udvikling af mekaniske løsninger samt logistikløsninger til kunder i 
vindmølleindustrien - onshore som offshore - og har datterselskaber i USA, Kina og Polen. I kraft af vores stærke tekniske 
kompetencer og store know-how samt vores konstante fokus på fleksibilitet og kvalitet er vi en professionel og pålidelig 
samarbejdspartner. Vi har base i Ringe på Fyn og råder over en moderne maskinpark. Vi har en klar vækststrategi, som 
bl.a. indebærer udvikling af medarbejdernes kompetencer og nye koncepter samt en kontinuerlig optimering af processer 
og forretningsgange. Vi er et datterselskab i Alumeco-koncernen, som er en særdeles velkonsolideret, international 
danskejet koncern.  

 

Som svejsekoordinator har du en central rolle og 
tilsikrer, at svejseopgaver udføres i henhold til ISO 
3834, EN 1090 samt ISO 9001. I et tæt samarbejde 
med kvalitetschefen bidrager du aktivt til at udvikle 
og vedligeholde systemer og værktøjer. 
 
De primære opgaver består i at: 

 sikre de påkrævede svejseprocedurer og –
specifikationer 

 bidrage ved produktionsforberedelse af nye 
produkter 

 tilse og signere svejsecertifikater 

 udarbejde, implementere og vedligeholde  
kontrolprocedurer 

 uddanne samt øge viden og indsigt hos 
svejsemedarbejdere 
 

Du har ansvar for at gennemføre den daglige 
inspektion af svejsearbejdet, udarbejde svejse-
planer og registrere heatinput samt varetage 
validering af svejseudstyr. Du indgår i et dynamisk 
og kompetent team og medvirker til den tekniske 
vurdering inden igangsætning af nye konstruktioner. 
 
Din profil: 

Du drives af udfordringer og udvikling, ligesom du 
trives med det tilhørende ansvar. Du har en solid 
erfaring med opgaverne som svejsekoordinator 
samt besidder en god systemforståelse.  
 
Du er kvalitetsbevidst og evner at styre dine opgaver 
fra start til slut samt bevare strukturen og fokus i en 
hverdag med høj arbejdsintensitet.  
 
Som person har du en sund sans for humor og tilgår 
opgaverne med en samarbejdsorienteret indstilling 
og en naturlig gennemslagskraft.  

Du er ambitiøs og drives af at gøre en forskel, 
ligesom du har en veludviklet forretningsforståelse  
 
Du har en relevant teoretisk uddannelse som 
national svejsekoordinator eller International 
Welding Specialist kombineret med et solidt kend-
skab til svejseprocesserne 131 og 141 samt 136 og 
135. Du begår dig ubesværet på engelsk. 
 
Du tilbydes: 

En spændende og selvstændig stilling med alsidige 
udfordringer og gode muligheder for at præge stillin-
gen og styrke dine personlige og faglige kompe-
tencer.  
 

Vi fokuserer på løbende udvikling og optimering i 
henhold til vores værdisæt samt er kendetegnet ved 
et godt arbejdsmiljø, en effektiv organisations-
struktur og korte beslutningsveje. 
 
Omgangstonen er positiv og uformel, vi har lyse og 
venlige omgivelser og lægger vægt på en solid 
intern uddannelse. 
 
Har du lyst til denne udfordring, så send din 
ansøgning snarest muligt og senest den 04.12.2017 
mærket ”Svejsekoordinator” til: 

 
HR@aluwind.com 

 

Spørgsmål til stillingen og opgaver kan stiles til 
Mikael L. Hansen på mail-adressen:  
                           mlh@aluwind.com. 
 
Til orientering behandler vi de modtagne ansøgnin-
ger løbende og besætter stillingen, når vi har fundet 
den rette kandidat. 
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