
 

Teknisk medarbejder til ordrehåndtering, support og indkøb 

 

Vil du supportere vores dygtige ingeniører i en stilling, hvor du kan præge dit job, den måde vi arbejder på 

og vores processer? Og har du lyst til at spille en vigtig rolle i, at vores ingeniører kan lave innovative 

løsninger?  

 

Så bliv en del af Mach-Tech A/S - en ung virksomhed, som vokser hvert eneste år. Vi er et innovativt hus, 

som lever af at udvikle automatiseringsudstyr og højteknologiske specialmaskiner, og som investerer 

mange penge i ny teknologi og nye systemer.  For os står alle muligheder åbne, for vi har sammenkoblet et 

særligt innovativt drive med massiv og årelang erfaring. Den erfaring vil vi gerne bringe endnu mere i spil 

hos vores ingeniører, og derfor har vi nu oprettet denne spændende stilling. Læs mere om os på 

www.machtech.dk.  

 

Velkommen i vores tegnestue 

Her sidder vi og konstruerer og projektleder specialmaskiner til store industrikunder. Hos os er der god 

stemning og en fri omgangstone, hvor vi taler på kryds og tværs og sparrer. Vi ser frem til, at du bliver en 

del af vores team og kan sætte dit fingeraftryk på, at vi arbejder så smart som overhovedet muligt. 

 

Supporter dine kollegaer med indkøb samt selvstændig håndterer reservedels- og underleverandør salg 

For at kunne lave vores innovative løsninger er vi dybt afhængige af at have de rigtige komponenter til rette 

tid. Derfor kommer du til at spille en vigtig rolle i at indkøbe de specialkomponenter, vi skal bruge på 

montageværkstedet. Du tager dialogen med vores mange leverandører, forhandler aftaler og priser og 

agerer tovholder på vare- og fakturahåndtering. Her kvalitetssikrer du samtidig vores forretningsprocesser, 

så vi indkøber så optimalt, som overhovedet muligt. 

 

En del af dit job omhandler: 

• Varetage salg af underleverandørarbejde for vores maskinværksted. 

• opretter varenumre i Business Central samt vedligeholder og udbygger vores lager 

• varemodtager og fordeler vare ud på de enkelte projekter 

 

Indkøbserfaring og teknisk viden 

Dit job kommer til at favne bredt, og det stiller krav til, at du har drive, kan skabe overblik og tænke 

proaktivt, når der fx skal købes ind til projekter. Samtidig kan du arbejde selvstændigt i en 

forhandlingssituation, og du forstår at tale med mange forskellige mennesker - fra montører og ingeniører 

til leverandører. Vi arbejder med specialmaskiner, hvor der indgår mange forskellige teknologier. Det 

kræver en god og bred maskinteknisk viden, når du skal foretage indkøb. Derudover kan der være flere 

indgange til jobbet: 

• Måske er du produktionsteknolog, maskinmester eller maskintekniker med god erfaring inden for 

indkøb og leverandørforhandling. 

• Måske har du en baggrund inden for indkøb af tekniske komponenter og har derigennem opbygget 

en teknisk viden. 

• Det er en fordel, hvis du har erfaring med et økonomisystem, fx Business Central, samt har 

truckcertifikat. 

http://www.machtech.dk/


 

• Du taler og skriver flydende dansk og behersker engelsk på fornuftigt niveau. 

 

Vil du betro os dine talenter? 

Så vil vi rigtig gerne høre mere om dig. Send din ansøgning og dit CV til CEO Niels Jørgen Hansen på 

njh@machtech.dk. Vi kalder kandidater ind løbende. Har du spørgsmål til stillingen, er du også meget 

velkommen til at ringe til Niels Jørgen på 2878 3576. 

 

Vi ser frem til at høre fra dig. 
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