
 

Projektleder / Konstruktør 

til Dana Tank  
Projektleder / Konstruktør stilling for en engageret person, som vil være 

den drivende kraft i teknisk afdeling med ansvaret for design og beregning 

iht. kundespecifikke standarder. 

Du vil få reference til Fabrikschefen, og vil blive involveret i virksomhedens 

overordnede drift og strategi.       

Ansvarsområde 

Du vil få ansvaret for design, beregning og projektledelse af beholdere for det 

europæiske og Amerikanske marked samt sikre at Dana tank leverer den bedste 

løsning til vores kunder og de overholder givne standarder og regler. 

 

Dine væsentlige arbejdsopgaver vil være: 

▪ Design og beregning af kundespecifikke forespørgsler til tilbud og ordrer 

▪ Optimering af eksisterende godkendelser og fornyelse af samme ved udløb 

▪ Udføre projekter med tegning i Solid Works samt styklister 

▪ Inspektion af Beholdere i produktionen  

▪ Opdatering af procedurer/standarder for afdelingen.        

Kvalifikationer 

▪ Relevant uddannelse med erfaring i dimensionering af trykbærende anlæg. 

▪ Du har et godt kendskab til produktion i stål. 

▪ Du har erfaring med projektledelse og konstruktionstegninger. 

▪ Evt. en svejseteknisk uddannelse som IWS, IWT eller IWE.  

▪ Du er pligtopfyldende og kan arbejde selvstændigt. 

▪ Du besidder et godt overblik samt arbejder analytisk og struktureret.  

▪ Du har kommerciel tilgang og forståelse for vores kunder 

▪ God til at samarbejde internt/eksternt og til at kommunikere mundtligt/skriftligt 

på dansk og engelsk samt evt. flere sprog. 

▪ Du mestrer MS Office og gerne ERP-system (Navision). 

Vi tilbyder 

▪ En teknisk spændende stilling som nøgleposition i virksomhedens tekniske 

afdeling og fremtidige udvikling  

▪ Gode muligheder for personlig og faglig udvikling for en engageret person, 

som gerne vil prøve kræfter med produktion af beholdere til trykbærende 

anlæg. 

▪ En del af større koncern med kontakt på tværs 



 

▪ Et uformelt og samarbejdsorienteret arbejdsklima, hvor vi sætter trivsel højt.  

 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Fabrikschef 

Bo Jeppesen på tlf. +45 26 78 24 24. 

Hvis du vil søge stillingen, bedes du fremsende dit CV hurtigst muligt til HR-chef 

Lene Ølgaard på mail: lene@ipl.dk.  

Vi behandler ansøgninger løbende, og det er derfor en fordel, at du søger hurtigst 

muligt. Alle henvendelser behandles fortroligt.   

 

IPL Group består af 3 højteknologiske virksomheder: IPL, Ferrodan og Dana-Tank 

Vi fremstiller og tilbyder tekniske løsninger indenfor støbegods, bearbejdede transmissions-elementer og 

maskinkomponenter, trykluftsbeholdere og industritanke, som afsættes i mere end 40 lande – altid med afsæt i 

den højeste kvalitet og det velkendte kvalitetsmærke IPL-kronen. IPL Group beskæftiger ca. 180 medarbejdere. 


