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Teknisk assistent søges 

Vil du være med til at skabe og fremtidssikre den tekniske dokumentation for unikke løsninger til audio 
og høreapparater og har du erfaring med ”engineering changes”, er du måske vores nye kollega. 

Da vi har rigtig travlt i vores udviklingsafdeling, søger vi hurtigst muligt en teknisk assistent for fortsat at 

yde den absolut bedste kundeoplevelse. Med mange kundetilpassede løsninger fylder den tekniske 

dokumentation meget og er et vigtigt element i vores produkt- og kvalitetssikring. Derfor søger vi en 

struktureret og engageret kollega, der vil være med til at sikre drift og kvalitet på netop det område. 

 

Dine opgaver 
Med reference til Udviklingschefen vil du primært arbejde med: 

▪ Assistere i udarbejdelse af dokumentation til arbejdsbeskrivelser, inspektions- og 
kontrolprocedurer 

▪ Assistere Udviklingschef og Projektledere med forskelligt assistentarbejde 
▪ Assistere ved udfærdigelse og følge op på engineering changes 
▪ Lettere tegningsarbejde i 3D CAD – Creo og dokumentstyring i Windchill 

 
 

Din faglige og personlige profil 

Du har en uddannelse som teknisk assistent eller anden relevant mellem-teknisk uddannelse. Du har 

gerne erfaring fra høreapparat eller audio industrien, det er dog ikke en betingelse. Derudover har du: 

▪ Mindst 5 års erfaring med assistentarbejde; herunder teknisk dokumentation 
▪ God teknisk og produktionsmæssig forståelse og er interesseret i dette 

▪ Gerne erfaring i at arbejde med mikroskop samt simpel måleteknik 
▪ En systematisk og struktureret tilgang til arbejdet 
▪ Flydende engelsk i skrift og tale (dokumentationsarbejdet foregår på engelsk) 
▪ Erfaring med opdatering af tegninger er et plus 

 

Som person er du tillidsvækkende, og har en åben og positiv tilgang til arbejdet. Du er fleksibel, men kan 

samtidig sige fra, når det er nødvendigt. Desuden er det vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt. 

 

Vi tilbyder 
▪ En selvstændig og udfordrende stilling i en flad og dynamisk organisation 

▪ Faglig og personlig udvikling som du også i høj grad selv er med til at skabe  
▪ Indflydelse på egne opgaver og hverdag, samt faglig sparring i et kompetent team  
▪ Konkurrencedygtig lønpakke inkl. sundhedsordning, som tager udgangspunkt i dine 

kvalifikationer 

 

Ansøgning og kontaktinformationer 
Lyder ovenstående til at være noget for dig, så send snarest muligt ansøgning og CV pr. mail til 

hr@estron.dk. Der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse hurtigst muligt. Vi kalder kandidater ind 

til samtale løbende.  

 

 

Om estron a/s 
estron er i rivende udvikling. Vi specialiserer os inden for ultrafine tråd-, kabel- og konnektorløsninger og 

er en professionel leverandør til høreapparatsindustrien og audio branchen. Innovation er vigtig for os, og 

vi udvikler til stadighed nye produkter. Udviklingen, der foregår i projekt teams, følger estrons egen 

stage gate model, der sikrer kunden kvalitet og leveringsoverholdelse. Kvalitet og service er altafgørende 

parametre for os, ligesom vi lægger stor vægt på samarbejde og faglighed. Læs mere om os på 

www.estron.dk/www.linum.dk 
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