18. januar 2019

ELEKTRONIKFAGTEKNIKER
TIL INTERNATIONAL VIRKSOMHED I FLYBRANCHEN

Hvis du kunne tænke dig at arbejde i en international og spændende branche,
er muligheden der nu.
Jobbet
Med reference til afdelingschefen på vores elektronikværksted, kommer du til at arbejde med:
 Vedligeholdelse og fejlfinding på en bred vifte af avionics udstyr (aviation electronics)
– f.eks. kommunikations- og navigationsudstyr samt DME/Transponder enheder.
 Et team af elektronikfagteknikere der koordinerer fejlfinding.
	Sparring med dine kollegaer, arbejde selvstændigt samt mulighed for at påvirke
udviklingen af jobbet.
	Høje kvalitetsnormer.
Din profil
 Du har en baggrund som Elektronikfagtekniker.
 Du har erfaring i elektronik fejlfinding samt reparationer.
 Du har interesse i elektronik og finmekanik.
 Du har naturligt flair for IT og behersker Office-pakken.
Personlige kompetencer:
 Du er struktureret og kvalitetsbevidst.
 Du er fleksibel og trives med flere bolde i luften.
 Du har gode kommunikationsevner på dansk og engelsk i både skrift og tale.
 Du er serviceminded.
Vi tilbyder:
 Et varieret job, som du får mulighed for at præge og udvikle i en uformel organisation.
Interesseret?
Hvis du kan se dig selv i jobbet, så send din ansøgning og dit CV med ”Elektronikfagtekniker” i
emnefeltet til KCF@scanav.com. Ansøgninger behandles løbende, så send os din ansøgning så
hurtigt som muligt.
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SCANDINAVIAN AVIONICS A/S
Scandinavian Avionics arbejder med elektronisk udstyr til fly, helikoptere og droner. Vi tilbyder
alt fra reparation og installering af udstyr til komplette opgraderingsløsninger.

	Salg
	Vedligehold / Reparation
	Certificering (STC)
	Design
	Installation
	Produktudvikling / Produktion
	Træning af personale og piloter
	Rådgivning
The SA Group beskæftiger ca. 150 medarbejdere fordelt på 11 afdelinger i Europa,
Mellemøsten, Syd- og Sydøst Asien. Vores hovedkvarter ligger i Billund og blev etableret
i 1978.
Godkendelser
EASA Part-145 | EASA Part-21J | EASA Part-21G | EASA Part-147
FAA Part-145 | TCCA Part-145 | + A number of local Maintenance Organization Approvals
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