Send din ansøgning på dansk
eller engelsk til:
jobs@bkmedical.com
Mærk ansøgningen:
”Production Engineer”
Vi holder løbende samtaler

Production Engineer
Kunne du tænke dig at være med til at forme vores nye afdeling i Herlev?
Hvis ja, så har vi jobbet til dig

Production Engineer
Vi er i rivende udvikling og øger konstant vores produktionskapacitet i
Herlev. Derfor søger vi en dygtig Production/NPI Engineer, der vil
indgå i produktionen af elektroniske ultralydsskannere. Stillingen er på
fuld tid.
Vi søger en elektronikingeniør/elektronikfagtekniker med min. 5 års
erfaring eller en person med anden relevant elektronikuddannelse og
erfaring inden for elektronik og mekanik.
Du bliver en del af PE afdelingen som allerede består af 2
medarbejdere. PE er en del af produktions-afdelingen og din
arbejdsplads bliver på hovedkontoret for ultralyd i Herlev. Du vil
referere til den ansvarlige for Operations i Danmark.
Jobbet:
• Teknisk support til mekaniske montører og testteknikere i vores
produktionsafdeling
• Bindeled mellem udviklingsafdeling og produktion både i
dagligdagen men i særdeleshed også i forbindelse med
implementering af nye produkter (NPI)
• Assistere ved fejlfinding på hele systemer eller direkte på printkort
ned til komponentniveau
• I samarbejde med vores kvalitetsafdeling bistå med fejlbeskrivelser
og løsninger ved afvigende produkter i produktionen
• Udarbejdelse af nye og udføre ændringer i eksisterende
produktionsinstruktioner
• I samarbejde med vores udviklingsafdeling bistå ved implementering
af nyt testudstyr
• Koordinator i forbindelse med kalibrering af div. udstyr
• Sikre processer i produktionen er valide og at produktionspersonalet
er trænet i brugen af dem

Din faglige baggrund kunne være:
• Elektronikingeniør/elektronikfagtekniker
eller
en
anden
fagrelevant teoretisk uddannelse indenfor elektronik og mekanik
• Erfaring fra en tilsvarende position i en international virksomhed,
gerne indenfor medico
Du:
• Skal have erfaring med fejlfinding på produkter og
produktionsudstyr
• Arbejder engageret og struktureret med fokus på, at alle krav er
opfyldt
• Skal være analytisk
• Kan have mange forskellige bolde i luften samtidigt
• Har kendskab til LabView. Det er ikke et krav, men vil være en
stor fordel
• Har udvidet kendskab til Windows og flair for IT generelt
• Har kendskab til ISO13485, GMP, Electronic PCB Assembly
Process standarder og har tidligere arbejdet under et
kvalitetsstyringssystem
• Kan oprette, læse og forstå instruktioner og vejledninger på både
dansk og engelsk
• Skal kunne tale og forstå dansk og engelsk
• Skal kunne arbejde selvstændigt men også være team player
• Vi har en uformel omgangstone på vores europæiske
hovedkontor i Herlev, hvor en række sociale aktiviteter drives af
medarbejderne. Vi spiser i en kantine med fokus på sundhed og
variation, har sundhedsforsikring og pensionsordning til alle.

Produktionsafdelingen
Lars Harild
Operations Manager
+45 4452 8197

BK Medical er i gang med at udvikle vores næste række af innovative funktioner
til vores skannere, hvor vi kombinerer en super brugeroplevelse baseret på
touch skærme, med de nyeste og mest avancerede algoritmer til billeddannelse.
Det er krævende, fordi vi skal levere et produkt, der matcher konkurrenternes i
pris, men langt overgår dem i innovation. Derfor skal du være med til at sikre
kvaliteten af morgendagens innovative produkter og løsninger. Dvs.
• Produkter, der qua deres features og innovationshøjde giver os et forspring i
forhold til konkurrenterne.
• Innovative løsninger, som udspringer af et tæt samarbejde imellem udvikling,
produkt marketing, applikationsspecialister, klinikere og ikke mindst vores
kunder.
• Produkter som overrasker og som sætter standarden for, hvorledes design og
funktionalisme går hånd i hånd.
Vores produkter gør en forskel, fordi vi gør en forskel. Vi gør en forskel, fordi du
gør en forskel.

….. mere om jobbet
Skal du have succes i jobbet som Production Engineer, er det afgørende at:
Spørg en kollega om BK Medical
Du trives med orden i kaos
Som Production Engineer arbejder du 70% med dag-til-dag problemløsninger i
den løbende produktion og 30% i projekter. De daglige arbejdsopgaver kan være
helt uforudsigelige, hvorfor du skal kunne arbejde i kaos men samtidigt holde
hovedet koldt og træffe de rigtige beslutninger.
Du tænker fremad
Når du arbejder i projekter er det naturligt for dig at tænke i langtidsholdbare
løsninger. Det er vigtigt du har tankerne på design for manufacturing, når du
deltager i projektmøder og repræsenterer produktionen.
Du betjener dine kunder
Dine kunder er produktionen og vores udviklingsafdeling. Det er vigtigt du
behandler alle kunder efter behov og med fokus på levering til tiden.
Du forstår vigtigheden af kvalitet
Som Production Engineer forstår du vigtigheden af de konsekvenser kvalitet kan
have for vores produkter. I din hverdag vil du være med til at påvirke kvalitetsforståelsen i gruppen.
Du har erfaring med dokumentation
Som alle virksomheder i medico-branchen, er vi underlagt nogle regulativer og
standarder der betyder, at vi skal dokumentere det meste af det vi foretager os. Du
skal derfor være indstillet på at arbejde efter mange forskellige procedurer og i
visse tilfælde selv være med til at udarbejde nye eller opdatere eksisterende
procedurer.

I BK Medical er vi - i tråd med virksomhedens
værdier - meget åbne omkring virksomhedens
kvaliteter som arbejdsplads. Derfor opfordrer vi
alle ansøgere til evt. at kontakte en medarbejder
fra afdelingen.

Nikolaj Sommer
Production Engineer
4452 8183 / 3171 0852

Søren Pedersen
Production Engineer
4452 8181 / 3117 0285

Innovative produkter
Vi søger medarbejdere, der er lige så dynamiske og
motiverede, som
vi er. Medarbejdere, der er engagerede i udvikling af produkter, som kan
hjælpe læger med at tage beslutninger, der forbedrer patienters
livskvalitet.
Nedenfor ses nogle af de mange produkter, vi er stolte over at have
udviklet.

Vores produkter er designet
til ultralydsundersøgelser
på følgende områder:
Kirurgi
Urologi
Bækkenbund
Kolorektalt

Robotic Drop-In ultralydstransduceren bruges
under kirurgiske indgreb til at visualisere
organer. Den føres ind i abdomen gennem en
trokar og kan styres af en robot.
Ultralydsbillederne hjælper kirurgen med at
tage beslutninger under indgreb.

bkSpecto er vores nyeste udvikling.
Denne unikke skanner er kendetegnet
ved meget høj billedkvalitet og et
glasinterface, som er nemt at betjene.

BK Medical
Intraoperativ ultralyd
BK Medical er engageret i af at designe ultralydssystemer, der hjælper kirurger med at skanne, styre, foretage indgreb og navigere inde i
menneskekroppen. Vores kunder er kirurger og spænder fra HPB-kirurger, neurokirurger og robotassisterede kirurger til urologer, kolorektale kirurger
med flere.
Vores mission er at muliggøre intraoperativ vejledning i realtid under kirurgiske indgreb ved at give kirurger de nødvendige oplysninger til straks at
træffe kritiske beslutninger. Vores produkter er designet og tilpasset til kirurgiske indgreb for at hjælpe kirurger med at spare tid og opnå resultater.
BK Medical er markedsledende og arbejder tæt sammen med eksperter og universiteter for at levere de bedste løsninger til kliniske udfordringer.

Forskning og udvikling
BK Medical har udviklingsafdelinger i Danmark og USA. Det største udviklingsteam har til huse i Danmark og består af 98 medarbejdere, mens der er
11 medarbejdere i Stage College i Pennsylvania. Vi udvikler inden for software, hardware, mekanik, signalbehandling og avancerede algoritmer.
Når det gælder forskning, har vi samarbejdet med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i mere end 20 år. Sammen har vi gennemført 2
højteknologiske projekter til avanceret ultralydsskanning. Vi deltager for øjeblikket i et storstilet projekt med DTU, Rigshospitalet og Københavns
Universitet om ultralyd med ekstrem høj opløsning.

Global organisation
BK Medical er en international virksomhed med salgskontorer over hele verden og europæisk hovedkontor i Herlev tæt på København. Vi har omkring
670 ansatte, heraf 200 i Herlev. I 2020 omsatte vi for 163 millioner USD.
Hos BK Medical støtter vi , at vores medarbejdere udvikler deres kompetencer og viden. Vi har en professionel og uformel organisation med fleksible
arbejdsvilkår og en flad organisationsstruktur.
Vi er effektive og fører vores ideer ud i livet i form af stærke produkter – disse ingredienser gør BK Medical til en spændende og udviklingsorienteret
arbejdsplads.
Vi ser frem til at byde dig velkommen i et team, der gør en forskel – en forskel i livskvalitet.
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