Som Sustaining Engineer hos Pascal A/S bliver du en central del i en
af verdens førende ingeniørvirksomheder indenfor audio.

Du har her en unik mulighed for at blive en del af et væksteventyr, og samtidig blive central i den videre
udvikling af absolut førende forstærkerløsninger.
Pascal A/S er i en unik position. Pascal udvikler og producerer forstærkerløsninger, og er på mindre end 10 år
blevet en af de førende leverandører på verdensplan indenfor kraftige forstærkermoduler til professionelt brug,
typisk indenfor højttalerfabrikanter. Desuden er Pascal A/S udnævnt til gazellevirksomhed 6 år i træk, hvilket
blot 28 andre virksomheder i Danmark har opnået. Dette placerer Pascal A/S i den absolutte top blandt danske
vækstvirksomheder.
Arbejdssted er fra kontoret i Herlev med reference til Director of Operations.
Erfaren Sustaining Engineer
Der er tale om en nyoprettet stilling, og som erfaren ingeniør indgår du i et dynamisk Operations hold på 8 højt
kvalificerede medarbejdere. Du kommer til at arbejder tæt op imod Udviklingsafdelingen, Indkøb, PTA og
Kvalitet.
Pascal er inde i en meget positiv udvikling, og har derfor behov for at udvide ingeniør båndbredden til at
håndtere og løse kritiske produktudfordringer på et dybt teknisk niveau. Opgaverne vil blandt andet inkludere redesign og teknisk vedlighold af eksisterende produkter, for eksempel løse at komponenter bliver EOL, supply
chain shortage, re-design for at forbedre kvaliteten eller re-design for at forbedre prisen.
Dine hovedopgaver bliver:
•

•
•
•
•

Teknisk vedligehold af eksisterende produktportefølje, bl.a:
o
Opdatering af PCB skematik og layout i CAD (Altium Designer)
o
Re-design og re-kvalificering af produkter og produkt familier
o
Teknisk analyse af produktperformance og hvordan kunden påvirkes
o
Teknisk risiko og kvalitets evaluering
Selvstændigt at drive, koordinere og udføre mindre projektforløb - eksempelvis produkt
forbedringsprojekter, re-design for quality, re-design for cost, re-design for component EOL, etc.
Planlægge, udføre og dokumentere verificeringstests i forbindelse med produktændringer, i
samarbejde med kvalitetsafdelingen.
Teknisk kompetence og ressource for Operationsafdelingen og produktionen
Tage teknisk ejerskab for produkterne efter lancering

Personlig profil:
•
•
•
•
•
•
•
•

Relevant teknisk uddannelse indenfor elektronik er påkrævet, fx Diplom ingeniør eller tilsvarende
Erfaring med SMPS og klasse D audio design, værktøjer og målemetoder er et plus
Erfaring med elektronikdesign og -produktion er et plus
Erfaring med PCB design og udvikling, evt. EMC er et plus
Erfaring med kvalitetsprocesser er et plus
Detaljeorienteret og afslutter
Kvalitetsbevist
God holdånd

Du tilbydes mere end "blot" et job:
Pascal A/S har en sund økonomi og et stærkt værdisæt. Væksten i virksomheden går hånd i hånd med
udviklingen af den enkelte medarbejder, hvilket betyder at du tilbydes et selvstændigt job med mange
muligheder for såvel faglig som personlig udvikling.
Du vil få faglige udfordringer i et miljø med p.t. 30 meget engagerede, fagligt dygtige kollegaer, som vægter det
sociale højt, og hvor tonen er uhøjtidelig og frem for alt humoristisk, men som også stiller høje krav til hinanden.
Om virksomheden:
Du kan læse mere om Pascal A/S her: http://www.pascal-audio.com/
Ansøgning:
Effektiv Rekruttering bistår Pascal A/S ved denne rekruttering. For yderligere informationer om stillingen er du
velkommen til at kontakte Claus Bønløkke, cb@erhr.dk eller tlf. 40406633
Alle henvendelser behandles med behørig diskretion og fuld fortrolighed, ligesom virksomheden ikke gøres
bekendt med kandidaternes navne før accept af dette.
I henhold til GDPR (Persondataforordningen) vil fremsendt Ansøgning og CV kun blive godkendt, såfremt det
sker via online ansøgningsformularen, der tilgåes via knappen "søg job" i jobannoncen på erhr.dk.
Da vi nærmer os sommerferien skal du forvente at samtaler afholdes i løbet af august.

Pascal A/S • Pascal produces and develops amplifier modules dedicated for building into high power professional loudspeakers. We specialize in
highly advanced and extremely powerful solutions for professional loudspeaker manufacturers who serve the international PA touring and systems
installation market. Our client base ranges from some of the largest to some of the smallest pro audio loudspeaker manufacturers on all continents.
Our products and services are sold world-wide to pro audio loudspeaker manufacturers on an OEM basis exclusively.
www.pascal-audio.com

