Systematisk test, pakning og forsendelse
Velkommen hos Covidence
Vi er eksperter inden for overvågningsteknologi, og vi designer, udvikler og producerer miniature
audio-, video- og sporingsudstyr til politi, efterretningstjenester, specialstyrker, samt statsanerkendte
organisationer på verdensplan. Vi arbejder med den nyeste teknologi og har et brand og et produkt,
som er yderst troværdigt, fleksibelt og intuitivt – og det gør os markedsledende på området.
Vi er drevet af en fælles faglig passion
Hos Covidence ved vi, at det er medarbejderne og vores unikke viden, som er den vigtigste styrke
for at sikre vores succes. Derfor er vores værdier fokuseret omkring kvalitet, viden og innovation.
Her får du en helt unik mulighed for at blive en del af et resultatorienteret og dynamisk miljø med
en professionel ingeniørånd.
Jobbet
Stillingen giver dig rig mulighed for at dyrke din passion for kvalitet indenfor elektronik og mekanik.
Som start vil du arbejde med sluttest og pakning af produkter. Sideløbende kommer du under
oplæring i vores afdeling for kamera og tilbehør. Dit arbejdsområde er delt i flere processer som
lodning, justering af produktet, mekanisk samling, potting, test, samt pakning, og i den givne
arbejdsproces får du sidemandsoplæring i workmanship og kontrol.
Baggrund
Din indgangsvinkel til stillingen kan være elektronikfagtekniker, elektronikmekaniker, radiomekaniker
eller lignende, hvor du har opnået erfaring med elektronik og mekanik.
Kvalifikationer
Du besidder kompetencer indenfor lodning af SMD og har opnået erfaring med lodning eller reparation
under mikroskop. Du har sans for ensartet høj kvalitet og evner at fastholde fokus. Du arbejder
systematisk på og omkring dine opgaver. Ydermere er du en samarbejdsorienteret og alsidig person,
som er vant til at arbejde i grupper såvel som selvstændigt. Har du erfaring med potting af epoxy
på mindre emner vil det være et plus, men ikke et krav.
Du tilbydes
En udfordring med fokus på kvalitet i en virksomhed, der er i kraftig vækst og har en god
økonomi. Du bliver en del af en engageret organisation, med et dynamisk og uformelt miljø, hvor
professionalisme og initiativ er nøgleord, og hvor fundamentet for opgaveløsningen er kunnen,
handlekraft og ikke mindst frihed under ansvar. Løn- og ansættelsesvilkår modsvarer de stillede
krav og forhandles individuelt. Stillingen har flekstidsordning og er en fuldtidsstilling. Desuden
indeholder den pensionsordning, sundhedsforsikring, frokostordning m.m.
Vil du være med?
Ansøg på www.covidence.com/job-openings
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at sende en e-mail til job@covidence.com
Samtaler afholdes løbende.
Al henvendelse behandles fortroligt.
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