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 Vinderup, den 12. marts 2019 

 

Teknisk assistent til PTA (Produkt Teknisk Afdeling) 
FUMAC søger en struktureret, analytisk og motiveret teknisk assistent til vores PTA afdeling, hvis 

primære opgave er at sikre, at metoder, strukturer og processer til enhver tid er trimmede til at 

gennemføre en optimal produktion. Med reference til R&D direktøren får du ansvaret for at sikre bl.a. 

vores masterdata.  

  

Virksomheden 

FUMAC er en af Danmarks førende producenter af kontor- samt boligmøbler til forhandlere i hele 

Norden. Virksomheden startede i 1956 under navnet Hanbjerg Møbelfabrik og har gennem årene 

udviklet sig til en moderne virksomhed, hvor godt dansk møbelhåndværk forsat er et bærende element. 

Vores formål er at levere funktionel brugsværdi til vores kunder, og vi tilstræber at være bedst til 

bæredygtige løsninger. Fundamentet er stærkt med et konkurrencedygtigt produktprogram, 

kompetente og motiverede medarbejdere og en solid kundeplatform. Virksomheden er beliggende i 

Vinderup og beskæftiger ca. 90 medarbejdere. Læs mere på www.fumac.dk  

 

Jobbet 

Dine primære opgaver er: 

• Oprettelse af og tilpasning af styklister og rutekort 

• Oprettelse af og vedligehold af varenumre og stamdata i Microsoft Dynamics Axapta 

• Klargøring af produktionspapirer – i samarbejde med vores planlægger – i forbindelse med 

igangsætning af bordpladeproduktion 

• Udarbejdelse af produktdokumentation og -information  

• Sikre konstant forbedring af kvalitet gennem bl.a. kvalitetsbeskrivelser og -procedurer 

• Udarbejdelse af produktionstegninger i SolidWorks 

• Datamæssig produktionsflow 

• Frembringe og igangsætte optimerings- og løsningsforslag, som kan øge virksomhedens 

konkurrenceevne – og resultat  

• Ad hoc opgaver for R&D direktøren 

PTA-afdelingen arbejder tæt sammen med salg, produktion og indkøb.  

 

Din profil  

Du er systematisk, struktureret og ansvarsbevidst. Du sætter en ære i at løse dine opgaver til perfektion. 

Du er selvstændig, formår at prioritere din tid og har et godt overblik. Vi forestiller os, at du har en 

relevant faglig baggrund som teknisk assistent, produktionsteknolog eller tilsvarende indenfor 

møbelbranchen. Det er en fordel, at du har erfaring med og interesse for Axapta, SolidWorks, Excel og 

IT. Du behersker dansk og engelsk i både skrift og tale.  

 

Du tilbydes 

• et udfordrende job med selvstændigt ansvar  

• gode muligheder for personlig og faglig udvikling 

• et dynamisk og uformelt arbejdsmiljø med korte beslutningsveje i en moderne virksomhed i 

vækst 

• engagerede og kompetente kollegaer 

• løn efter kvalifikationer 
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Er du interesseret i at høre nærmere om jobbet kan du kontakte R&D direktør Tommy Jensen på tlf. 20 

25 56 44 eller mail tj@fumac.dk. Send din ansøgning til tj@fumac.dk snarest mulig, da vi ansætter så 

snart, vi har den rigtige kandidat. 

 


