
Erfaren FEM/FEA-specialist 
søges til dynamisk og  
innovativt ingeniørhus  
inden for mekanisk design

Vi arbejder bl.a. med programmer som: Creo Parametric, Creo 
Mechanical Design, Siemens NX, Autodesk Inventor, SolidWorks, 
Autodesk, AutoCAD, ANSYS Mechanical, ANSYS Fluent, Open-
Foam, Nastran, MathCAD, Matlab og HAWC2 m.fl..

Du har derfor rig mulighed for at videreudvikle din faglighed og 
software-kompentecer i kombinationen med vores varierende 
kundeopgaver.

Tæt samarbejde med store som små brands  
I FRECON har vi gennem årene oparbejdet en bred kundegruppe 
inden for forskellige industrier. Vindmølleindustrien er en af vores 
helt store segmenter, og igennem 20 år har vi haft et tæt og lang-
varigt samarbejde med nogle af verdens førende producenter, 
herunder Vestas og desuden Siemens og Envision.
   Vores opgaver og projekter vækster i godt stil, og i vores FRECON 
team søger vi derfor flere kollegaer til vores udfordrende og kreative 
miljø, hvor høj faglighed og team spirit er i højsædet.

Om jobbet – Vi hjælper hinanden

Dine opgaver kan variere fra konceptberegninger til store og 
komplekse beregninger med tilsvarende teknisk  dokumentation. 
Opgaver og projekter kan variere meget i størrelse. Opgaverne løses 
individuelt eller i teams -  enten med dine kolleger hos FRECON 
eller som konsulent i et team hos kunden. Vigtigt er det, at vi internt 
altid hjælper hinanden, så du er aldrig helt alene på en opgave!

Du kan se frem til at blive en del af en professionel og kreativ virk-
somhed, der sætter en stor ære i at gør en markant forskel for vores 
kunder og bidrage til fremtidens design- og tekniske løsninger.
 
Dine faglige kvalifikationer:

• Uddannet maskiningeniør eller lignende og god til at sætte 
 dig ind i nye og komplicerede problemstillinger 
• Har minimum 5 års erfaring indenfor beregning af kompleks 
 mekanisk konstruktion
• Superbruger af ANSYS og også gerne andre værktøjer
• Gerne CFD- eller Mould Flow-erfaring

Dine personlige egenskaber:

• Fagligt dygtig og kvalitetsbevidst teamplayer med et stort
 engagement
• Proaktiv og ikke bange for tage beslutninger
• Vilje og evne til at tage ansvar for opgaver og mindre projekter
• God til at kommunikere
• Engelske sprogkundskaber

Kan du se dig selv i...?

For at det også er sjovt for dig og dine kolleger at gå på arbejde, er 
det vigtigt, at du bidrager med en positiv tilgang og en holdånd. Hos 
FRECON A/S vægtes gensidig fleksibilitet, faglighed og personlig 
udvikling højt. Kan du se dig selv i ovenstående? Så er du måske 
vores nye kollega.

FRECON A/S er en af Danmarks mest erfarne konsulentvirksom-
heder inden for innovative, tekniske løsninger i mekaniske kon-
struktioner. Vi har kontorer i Horsens, Esbjerg og Tommerup 
og leverer alt fra enkeltmandsopgaver til store projekter med 
udgangspunkt i vores kerneområder:  

•	 Konceptudvikling	af	mekaniske	konstruktioner
• Mekanisk design
• Analyse, simulering og beregning 
•	 Teknisk	dokumentation

Læs mere på frecon.dk

Vi tilbyder

Et uformelt arbejdsmiljø, hvor der er højt til loftet og let til medind-
flydelse. Hos os sætter vi pris på socialearrangementer og viden-
deling. Her er trivsel og tillid vigtigt, og i teamet søger vi altid at 
matche netop dit talent med både opgaver, intern sparring og 
udvikling. Vi vil glæde os til at byde dig velkommen i en spændende 
hverdag med et godt sammenhold. 

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til stillingen eller processen, er du velkommen til 
at kontakte Projekt Direktør, Niels Bendixen på mobil 
(+45) 24421335 / nib@frecon.dk.
Vi opfordrer dig til at søge stillingen hurtigst muligt, da der løbende 
afholdes samtaler. Vi ser frem til at høre fra dig. 

Send din ansøgning på mail til hr@frecon.dk 

Headquarters: Egeskovvej 2b. DK-8700 Horsens
Helgolandsgade 22, 1. sal. DK-6700 Esbjerg

Østerbro 4. DK-5690 Tommerup
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