
Kohsel A/S
Blev grundlagt i 1969 i Hørning, syd for Århus, og 
har siden udviklet sig til en international virksomhed 
med mere end 500 ansatte og fabrikker i både Euro-
pa og Asien. Vi udvikler og producerer kundespeci-
fikke transformator og spole løsninger til kunder i 
hele verden. 

Kohsel er en økonomisk stærk virksomhed der har 
vækstet meget de senere år med opførelse af nye 
fabrikker, udvidelse af organisationen internt og 
med salgsorganisation i Sverige, Finland og Tysk-
land. Med en veldefineret organisation sikres effek-
tiv koordinering og kontrol på tværs af kontinenter. 

Kunderne er større danske og internationale indu-
stri virksomheder med et højt fokus på grøn energi 
og energioptimering. Vores løsninger indgår blandt 
andet i vindmøller, elevatorer, pumper, medicinsk 
udstyr, lufthavnsudstyr og meget mere. 

Din profil
Vi forventer at du arbejder selvstændigt og resultat- 
orienteret samt behersker engelsk i både skrift og 
tale. Du har en uddannelse som ingeniør inden for 
elektronik - gerne nyuddannet. Du er analytisk, god 
til at prioritere og fokusere. Du går systematisk til 
opgaven og er god til at strukturere mange parallelle 
aktiviteter og opgaver. Du er synlig og kommunike-
rende. Du har lyst til at arbejde i et miljø på tværs af 
landegrænser og med en stor global kontaktflade. 
Du har lyst til at rejse, enten i forbindelse med kun-
deprojekter eller vores fabrikker i Letland og Thai-
land. 

Arbejdsopgaver
Dine arbejdsopgaver omfatter hele processen fra 
den tidlige kontakt til kunden indtil det endelige pro-
dukt frigives til produktionen i enten Letland eller 
Thailand. 

Arbejdsopgaverne består blandt andet af:

• Transformer og spole design
• Transformer og spole tilbudsgivning
• Design af special komponenter
• Optimering af igangværende produkter i pro-

duktion
• Teknisk support til kunden
• Teknisk support til fabrikkerne
• Support til salgsafdelingen i forhold til potentiel-

le kunder

Vi tilbyder
Et spændende job i et uformelt miljø, hvor korte 
kommandoveje og en flad organisation giver høj 
effektivitet og fleksibilitet. Du kommer til at arbejde 
i åbent kontorlandskab, hvor tonen er uformel, en-
gageret og dynamisk. Mulighed for rejseaktivitet i 
Europa og Asien til kunder, samarbejdspartnere og 
vores egne fabrikker. 

Interesseret?
Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til Palle 
Brodersen på 53733404 eller Dennis H. Poulsen på 
53733413. 

Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt indtil 
andet aftales.

Send din ansøgning samt CV til pb@kohsel.dk

Kohsel A/S, Sønderskovvej 1, DK-8362 Hørning 
www.kohsel.dk  

Elektronik Ingeniør til international virksomhed 
syd for Århus.
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