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MTS Randers søger en  

Tekniker  
 

 

VIRKSOMHED 

MTS Randers A/S er en ingeniør- og handelsvirksomhed beliggende i Randers. 
 

MTS Randers A/S har specialiseret sig indenfor geometrisk og metrologisk måleudstyr til primært den danske metal-/ plastindustri. Vi 
sælger flere af de anerkendte brands indenfor måleindustrien (alt fra håndmåleværktøj, klassiske 3D-maskiner, Laserudstyr og 3D 
digitale scannere) og så arbejder vi stærkt på at være en samarbejdspartner i vores forhold til kunderne. Vi hjælper med rådgivning ved 
køb af det rette måleudstyr og så hjælper vi med at løse komplicerede måleopgaver for vores kunder. Du kan se mere på vores 
hjemmeside www.mtsranders.dk  

 
JOBBET 
Jobbet vil indeholde en bred vifte af opgaver, men med en naturlig sammenhæng. 
 
Eksempler på arbejdsopgaver: 
 

- Udføre måleopgaver for kunder hos MTS Randers A/S 
- Udføre service- og kalibreringsopgaver hos kunder 
- Udvikling af måleprogrammer og implementering heraf hos kunder 
- Projektsamarbejde hos kunder 
- På sigt ansvarlig for en række teknologi- og produktområder hos MTS Randers A/S 

 
 

DINE FAGLIGE KOMPETENCER 
Vi har bl.a. følgende forventninger til din baggrund og faglige profil: 
 

- Hvis du har en relevant teknisk baggrund er det et plus, det kan f.eks. være: ingeniør, maskintekniker, måletekniker, 
maskinmester eller produktions teknolog. Hvis du er nyuddannet, er det ingen hindring. 
 

- Software og programmering er i dag ofte en del af opgaven, du skal derfor kunne sætte dig ind i den nyeste software indenfor 
vores område. 
 

- Du skal kunne videreformidle din viden og have lyst til at lære fra dig, da en af opgaverne vil være at undervise og supportere 
kunder. 
 

- Sproglig skal du mestre engelsk 
 

- Du har en rimelig køreafstand til Randers  
 
 
PERSONLIGE KOMPETENCER 
Vi lægger vægt på 
 

- Du kan arbejde i en uformel lille organisation, hvor vi går ind for åbent kontorlandskab. 
- Du kan arbejde selvstændigt og selv kunne gå til opgaverne 
- Du har lidt pionerånd og har lyst til at sætte dig ind i den nyeste teknologi på området. 
- Du kan klare en deadline og en meget alsidig hverdag.  
-   

VI TILBYDER 
- Et udfordrende og selvstændigt job, hvor hver dag bringer noget nyt. 
- En organisation hvor du er helt tæt på beslutningstagerne i dagligdagen 
- En vigtig position med mulighed for at påvirke såvel din egen som virksomhedens udvikling 
- En uformel virksomhed, som går efter fælles succes 
- Løn efter kvalifikationer 

 
 
ANSØGNING 

Hvis du er interesseret i stillingen så send din ansøgning og CV hurtigst muligt pr. e-mail til maria@mtsranders.dk, og vi behandler den 
naturligvis fortroligt. Ansøgningerne vil blive behandlet løbende. 

Du kan se mere om MTS Randers A/S på www.mtsranders.dk. Såfremt du har spørgsmål angående stillingen, er du velkommen til at 
kontakte indehaver Jørgen Nielsen på tlf. 2811 8802. 
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