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STØTEK A/S – El-konstruktør  

STØTEK A/S er en økonomisk stærk, ekspansiv og international virksomhed, der er inde i en rivende 
udvikling og ekspanderer i øjeblikket med nye projekter hos både nye og eksisterende kunder. Vi søger 
derfor en selvstændig og ansvarsbevidst El-konstruktør, der har lyst til spændende udfordringer.  

Du vil blive en del af vores el-tekniske team, der arbejder med at specificere eltavler, standardisering og 
vedligeholdelse af eksisterende eltavler, bestilling af eltavler ved leverandører og opfølgning. 
Arbejdsopgaverne er afvekslende, kommandovejene er korte og der er mulighed for et stort og bredt 
ansvarsområde med mange bolde i luften.  

Ansvar og opgaver: 

➢ Ansvarlig for specifikation og standardisering af eltavler, samt bestilling og opfølgning hos 
leverandører. 

➢ Ansvarlig for overholdes af tekniske, funktionelle og sikkerhedskrav iht. både nationale krav og 
kundekrav. 

➢ Support til produktionen, servicemontører og kunder. 
➢ Servicevagttelefon  
➢ El-tekniske vedligeholdelsesopgaver. 

STØTEK A/S forventninger til dig: 

➢ Du er uddannet el-konstruktør, el-ingeniør, el-installatør eller lignende. 
➢ Kendskab til Siemens TIA Portal og Allen Bradley Studio 5000 vil være en fordel 
➢ Du er praktisk anlagt og kan - hvis nødvendigt - deltage i installationsarbejdet. 
➢ Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale på højt niveau – en stor del af vores kunder er 

internationale, og dokumentationen er på engelsk/tysk, hvorfor kendskab til tysk en fordel 
➢ Du har gode IT-kundskaber. 
➢ Sidst, men ikke mindst spreder du god energi blandt dine kollegaer og du er fleksibel med hensyn til 

arbejdstider og rejseaktiviteter. 

Som person har du fokus på kvalitet samt deadline. Du er ansvarsbevidst, systematisk og struktureret i din 
arbejdsform. Du er fagligt ærekær og har lyst og ambitioner på både egne samt virksomhedens vegne i at 
udvikle virksomheden.  

Du tilbydes et selvstændigt og udfordrende job med gode faglige og personlige udviklingsmuligheder i et 
rart arbejdsmiljø med en frisk omgangstone, en række personalegoder og en konkurrencedygtig løn.  
 
Du får base i Vojens, det må dog forventes rejseaktivitet i begrænset omfang.  
 
Du vil referere til virksomhedens Head of Engineering & Development, Henrik Lass (60702470) som også 
kan kontaktes for yderligere oplysninger til denne stilling. 

Ansøgning og dit CV skal sendes til: HR@stotek.dk – mrk. El-konstruktør 

Ansøgninger modtages gerne så hurtigt som muligt dog senest 30. september 2021, der afholdes løbende 
samtaler med interessante kandidater. 

Vi glæder os til at høre fra dig og vi behandler naturligvis din ansøgning fortroligt. 

STØTEK er en økonomisk stærk, ekspansiv og internationalt anerkendt producent af energieffektive støberiovne til aluminium. 

STØTEKs ovne eksporteres til store dele af verden, hvor kunderne i væsentlig grad findes i automobilindustrien som VW, AUDI, 

Chrysler, BMW m.m., samt deres underleverandører.  STØTEK er ISO 9001 certificeret, beskæftiger ca. 90 medarbejdere og har 

hovedkontor i Vojens samt salgsselskaber i Sverige og USA.   
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