Send din ansøgning på dansk eller
engelsk til:
jobs@bkmedical.com
Mærk ansøgningen:
“Test Development Technician”
Vi holder løbende samtaler

Test Development Technician
Er du kreativ – og kan du bruge både hænder og hoved til at
opfinde og vedligeholde testsystemer, så læs videre her…..

Er du vores nye tekniker som kan finde alle hullerne I osten ?
Er du kreativ – og kan du bruge både hænder og hoved til at opfinde og
vedligeholde testsystemer, mekaniske og elektroniske, så har vi det perfekte job og de helt rigtige kolleger - til dig.

I BK Medical er vi stolte over, at vi udvikler og producerer unikke og intuitive
ultralyds-systemer, der hjælper kirurger over hele verden til at hjælpe mennesker.
Med vores udstyr foretager kirurgerne indgreb og navigerer rundt i
menneskekroppen - herunder i hjernen. Det stiller store krav til vores testudstyr, og
det er her, hvor du kommer ind i billedet.
Vi har brug for dig til følgende opgaver
•

Opbygge nye og eksisterende testsystemer mekanisk og elektrisk

•

Vedligeholde eksisterende testsystemer

•

Indkøbe nødvendige måleinstrumenter og materialer

•

Deltage i udvikling af test-fixtures og dedikerede testprint

•

Opdatere produktionstests på eksisterende test-framework

•

Køre verifikations test og opdatere specifikationer

•

Fejlfinding på testsystemer og produkter

•

Introducere og træne Production Engineering og testoperatører i nye
testsystemer

•

Dokumentere på engelsk

Din baggrund

•

Du baggrund kan være elektronikteknolog, elektroniktekniker eller
lignende baggrund

•

Du har erfaring med mekanisk og elektrisk opbygning af test fixture

•

Du har gerne kendskab til LabVIEW, MS SQL, Access VBA, Visual
Studio, TFS, Goepel Boundary Scan

•

Du behersker dansk og engelsk både i skrift og tale på højt niveau

•

Du har minimum 3 års erfaring fra lignende stilling
Det er selvfølgelig en fordel, hvis du har erfaring med medicinsk ultralyd og
elektronikproduktion.
Vores vækst-kurver er op ad bakke – på den gode måde. Vores
bygningsmæssige rammer er i orden her i Herlev, hvor vi er ca. 270
charmerende kolleger inden for både udvikling, produktion, kvalitet og
supportfunktioner.
Vi har alle bonus, pensionsordning, sundhedsforsikring, en skøn og sund
frokostordning samt en kantine der tilbyder friskbagt brød og chiagrød til
morgenmad. Er du til cross-fit midt på dagen, så er det også en mulighed,
ligesom du kan dele din passion for ølbrygning, vinsmagning, fiskeri mv. med
lige så passionerede kollegaer.

R&D Test Development
Vi er i øjeblikket 5 testudviklere og er en del af udviklingsafdelingen i Herlev. Vi
skaber automatiserede testsystemer til morgendagens innovative produkter og
løsninger. I BK Medical kombinerer vores ultralydssystemer en super
brugeroplevelse baseret på touch skærme med de nyeste og mest avancerede
algoritmer til billeddannelse.
Som Test System udviklere arbejder vi med windows-computer baserede
testsystemer. Vi bestræber os på at opnå en høj grad af automatisering, da det
gør arbejdet lettere og mere ensartet for produktionen.
I samarbejde med resten af udviklingsafdelingen, sikrer vi at ultralydsscannerdesignet kan testes og produceres. Vi udarbejder test-specifikationer og
udvikler den nødvendige HW og SW til test på print og system niveau. Da vi
arbejder med medico produkter, er kravene til dokumentation af funktionalitet og
præcision af vores løsninger høje. Testsystemerne overdrages herefter til
Production Engineering og test- operatører.
Vores nye kollega skal på den ene side ligne testudviklingsafdelingen: Stærk
faglig profil, analytisk, team player, entusiastisk, lyst til at lære (til og fra sig), samt
ikke mindst have en god portion humor. På den anden side skal han/hun qua sine
erfaringer og personlighed være med til at løfte gruppens kompetenceniveau til
nye højder.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Brian Hess,
Manager Test Development på tlf.: 4452 8272 eller send en mail til
bhess@bkmedical.com.
Gå ind på www.bkmedical.com og læs mere om os. Her kan du gå ind under
sektionen ”careers” og downloade en mere detaljeret PDF om jobbet, afdelingen,
kommende kolleger, virksomheden, produkterne og vores værdier.

BK designer ultralydssystemer, der hjælper kirurger med at scanne,
styre, foretage indgreb og navigere inde i menneskekroppen

Urolog

Neurokirurg

HPB-kirurg

Kolorektal kirurg

Robotkirurg

Andre markedsbrugere

BK Medical
“By working within these
specialties, I realized that I could
provide or improve the health care
system that way.”
- Rikke von Barm, Specification Engineer

Global organisation
BK Medical er en international virksomhed med salgskontorer over hele verden. Vores europæiske hovedkontor
ligger i Herlev tæt på København.
Hos BK Medical støtter vi, at vores medarbejdere udvikler deres kompetencer og viden. Vi er en professional og
uformel organisation med fleksible arbejdsvilkår og en flad struktur.
Vi er effektive og fører vores ideer ud i livet i form af stærke produkter – hvilket gør BK Medical til en spændende
og udviklingsorienteret arbejdsplads.
Vi glæder os til at byde dig velkommen i et team der gør en forskel – en forskel for livet.

Intraoperativ ultralyd
BK Medical er engageret i af at designe ultralydssystemer, der hjælper kirurger med at scanne, 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.
Nu fremmer BK Medical sin mission med GE Healthcare. Sammen vil vi nå ud til flere kunder og fortsætte med at
give kirurger mulighed for at træffe kritiske beslutninger, der giver mulighed for bedre pleje, hurtigere procedurer
og reducerede komplikationer.

“I chose to pursue a career in the
medtech industry because I want
to work at a place where both the
company and the colleges always
strives for achieving better.”
- Rasmus H. Rossen,
Senior Mechanical Engineer

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. Vi
udvikler 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.
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