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PRODUKT- &
DESIGNINGENIØR
out-sider a/s
er en nyere dansk innovativ virksomhed. Vi desig-
ner, udvikler, markedsfører og sælger differentieret 
byrumsinventar til arkitekter og kommuner. 
De nye dansk-designede møbler og inventar er 
allerede en succes i ind- og udland, men vi skal 
videre – og har brug for dig...

Er du positiv, kvalitetsbevidst, omhyggelig, teknisk 
kyndig indenfor dit område - og kan arbejde i en 
lille virksomhed - så tilbyder vi et spændende job 
som produkt- og designingeniør.
Efter en grundig opstart bliver du ansvarlig for 
”teknikken” og specialordre og som sådan en vigtig 
spiller i vores forretning. I dit daglige arbejde får du 
– udover os på kontoret - en tæt kontakt med de 
eksterne partnere indenfor design, produktion og 
underleverandører.
 
At være produkt- og designingeniør hos out-sider er 
et spændende job med store personlige og faglige 
udfordringer, idet du er med til at skabe nye 
produkter og præge din arbejdsplads. Teamet 
består udover dig af   4 faste medarbejdere inden-
for logistik, marketing, udvikling og salg.
 
opgaver
• Mekanisk udvikling, konstruktion og
  projektledelse af nye standardprodukter
  (plast, glasfiber, beton, stål, solceller, lys etc.)
• Konstruktion og koordinering af specialprodukter
• Teknisk ”back-up” for salgsleddet
• Designkoordinering, kontakt/dialog med
  eksterne designere
• Visualiseringer og mindre grafiske opgaver
• Leverandørsøgning og kontakt
• Opbygning af grovstyklister
• “Blæksprutte” når det gælder…

kompentencer/baggrund
• Erfaring med mekanisk konstruktion i
  Rhino på ingeniør/konstruktør-niveau
• Lidt viden om elektronik (Mekatronik)
• Design- og grafisk ”flair”
• Kunde”flair”
• Struktureret – interesse i løbende effektivisering
  af processer og produkter
• Praktiker og selvdreven
• “Perfekt” i dansk (skrift og tale) og god til
  engelsk (skrift og tale)
• Glad, positiv og tillidsvækkende  
 
IT-værktøjer at mestre
• Rhino 5, SR8 + VRAY
• Adobe CS4, primært Photoshop, Illustrator
  og InDesign
• Windows 7, Office pakken
• C5 økonomi  
 
arbejdstid
Fuldtid
 
arbejdssted
Kigkurren 8A, Islands Brygge, 2300 København S. 
Gode transportforhold (bus, metro og P-plads).
 
vi tilbyder
et job med et stort og selvstændigt ansvarsområde. 
Vi arbejder i et uformelt, varieret og til tider hektisk 
miljø.
Et job, som du selv kan præge. Tag-selv bord. Indsigt 
i hele virksomheden. Medvirken til at udvikle 
virksomheden.
 
Er du vores kommende ildsjæl – glæder vi os til at 
høre fra dig.
 
reference og henvendelse
Send din ansøgning+cv til Ib Mogensen,
im@out-sider.dk senest den 6. februar.


