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Erfaren testtekniker/kølemontør søges til Testcenter i Tinglev  
 
Har du lyst til at være med til at bygge den næste prototype i vores udviklingsafdeling hos 
Maersk Container Industry (MCI)? Til vores Testcenter i Tinglev leder MCI efter en tekniker med 
stor erfaring indenfor køleteknik og elektronik. Hvis det lyder som noget for dig, så læs videre.  
 
MCI tilbyder: 
Som testtekniker bliver du en del af et højt engageret team, der arbejder med et af de mest 
avancerede produkter indenfor containerindustri. Star Cool kølemaskinen er markedsleder på 
innovation og energiforbrug og udviklet lokalt i Tinglev. 
Som vores nye testtekniker kommer du til at spille en nøglerolle i konstruktionen af prototyper, 
testarbejde og support af projektarbejde i tæt samarbejde med udviklingsafdelingen. Dit arbejde 
er med til sikre den løbende produktudvikling, som sker i samarbejde med engagerede kolleger i 
Test Centeret. Test Centeret udgøres af et team på 9 medarbejdere, og vores fornemmeste 
opgave er at supportere udviklingsarbejdet i MCI.  
Som testtekniker hos MCI får du en unik indsigt i en verdensomspændende organisation og en 
spændende branche. Frihed og ansvar går hånd i hånd og vi forventer, at du kan begå dig i et 
dynamisk miljø, hvor udvikling, høj kvalitet og pålidelighed er vægtet på lige fod med personlig 
og professionel udvikling. 
 
Kerneopgaver: 
Som vores nye testtekniker kommer du til at supportere udviklingsafdelingen, hvor de primære 
opgaver er at udvikle og vedligeholde Star Cool kølemaskinen. Herudover vil dine primære 
opgaver være: 
 
• Fremstilling af testopstillinger og prototyper indenfor både køl og styrings SW/HW.  

• Modifikationer på Star Cool kølemaskinen. 

• Testarbejde for udviklingsafdelingen. 

• At sikre høj kvalitet på køleteknik og testapplikationer. 

 

Vi leder efter: 

Vi søger en tekniker med solid erfaring indenfor køleteknik og automation. Ideelt set har du 

oparbejdet relevant erfaring igennem flere år, og du er måske uddannet kølemontør eller har en 

anden relevant uddannelse indenfor el. Det er en fordel, hvis du har erfaring med ISO9001 

standarden. 

Som person er du procesorienteret og har en åben tilgang til alle typer af problemstillinger. Du 

er en holdspiller, men du trives også med at løse opgaver selvstændigt og sikrer i samarbejde 

med teamet, at deadlines bliver overholdt. Du arbejder proaktivt og har en god sans for detaljer.  
Koncernsproget er engelsk, men i din dagligdag i Testcenteret vil du hovedsageligt skulle begå 
dig på dansk. 
 
Send gerne din ansøgning allerede i dag, da vi holder samtaler løbende.  
 
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte vores HR-afdeling på følgende mail: 
hr@mcicontainers.com 

 

 

 


