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Mekanisk konstruktør til LSS A/S i Randers 
Automatisering og hightech løsninger til Pharma 

LSS A/S søger en erfaren mekanisk konstruktør til udvikling af avancerede specialmaskiner til internationale 
Pharma kunder. 

 

Er du klar til at blive en vigtig brik i vores Designafdeling? 

 
Som konstruktør kommer du til at arbejde i vores Designafdeling der består af mekaniske konstruktører, 

programmører og projektledere. Med reference til konstruktionschefen får du ansvaret for at lede og styre 

egne aktiviteter og du indgår i afdelingens team. Dine kollegaer er  kendetegnede ved et stort engagement 

og indgående kendskab til vores særlige niche produkter. De nyder alle at arbejde med kundespecifikke 

projekter i samarbejde med vores øvrige afdelinger. 

 
Dine arbejdsopgaver vil primært være inden for konstruktion af specialmaskiner, så der vil blive foretrukket 

ansøgere, hvor den uddannelsesmæssige baggrund er maskiningeniør eller tilsvarende evt. suppleret med 

en mekanisk erfaring som faglært eller lign. 

Du har erfaring med 3D konstruktion af automationsudstyr. Vores maskiner indeholder produkthåndtering, 

servosystemer, pneumatik, robotsystemer, vision mm. Kendskab til dette vil være en fordel. 

Du tilbydes en nøgleposition i en virksomhed der er i en spændende udvikling. Du skal med din erfaring 

være med til at danne rammerne for den videre udvikling af virksomheden. 

Opgaver 

 Mekanisk konstruktion i 3D 

 Udarbejdelse af produktionsdokumenter og konstruktionstegninger 

 Tovholder for intern projektledelse, fra internt opstartsmøde frem til pre-FAT 

 Teknisk sparring med kollegaer og bidrag til den løbende udvikling af afdelingen 

Hvem er du? 
 

Du har erfaring fra en lignende stilling, gerne fra en produktionsteknisk virksomhed og du trives i 
krydsfeltet mellem mekanik, pneumatik, HW og SW. 

 

 Du er erfaren konstruktør med baggrund i udvikling af specialmaskiner og projektgennemførsel. 

 Du har en uddannelsesmæssig baggrund som maskiningeniør eller tilsvarende evt. suppleret med 
mekanisk erfaring som faglært eller lign. 

 Du evner at sparre med kollegaer med din tekniske viden. 

 Du har evne og vilje til at tage opgaver selv 

 Du har blik for effektivitet generelt og kvalitet i opgaveløsningen. 
 Du ønsker at præge din dagligdag og har et stort ejerskab for det, du laver 

 Du er vild med at arbejde i Autodesk Inventor 
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Kom med på holdet: 

 
Vi tilbyder dig en plads på holdet: 

 

 Et udfordrende job med stor frihed under ansvar 

 Fleksible arbejdstider 

 Et job i en flad organisation med mulighed for at bidrage og præge udviklingen af LSS A/S 

 Et job med stor berøringsflade, hvor du har stor mulighed faglig udvikling – især hvis du har drive 

og mod på at gå forrest 

 Et alsidigt job i en spændende projektorienteret vækstvirksomhed med nogle af markedets absolut 

bedste etiketteringsløsninger 

 
Et alsidigt og spændende job i en organisation med en uformel tone, hvor vi vægter et godt samarbejde og 
god kommunikation højt. Gode muligheder for personlig og faglig udvikling - du kommer til at arbejde 
sammen med ambitiøse, kompetente og dedikerede kolleger. 

 
Lønnen forhandles individuelt og afspejles af dine kvalifikationer. Pension og sundhedsordning. 

 
Vi kigger løbende de indkomne ansøgere igennem og stillingen tages ned så snart der er indgået aftale med 
de rette kandidater til jobbet. Hvis der er spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte 
konstruktionschef, Martin Sonne Sørensen, på mail mss@lss-dk.com. 

 

Alle ansøgninger til jobbet vil blive behandlet med fortrolighed. 
 

LSS A/S er Danmarks førende udbyder af etiketteringsmaskiner og mærkningsudstyr til Pharma og generel 
industri. Vores store knowhow indenfor vores nicheområde er bygget op gennem mere end 40 år hvor vi har 
arbejdet med udvikling af etiketteringsløsninger til mærkning af mange forskellige produkter. LSS A/S 
(www.lss-dk.com) er en del af en større europæisk koncern, som er blandt de førende udbydere på sit 
område og som LSS A/S produktmæssigt komplementerer godt. 

http://www.lss-dk.com/

