Teknisk studentermedhjælper hos Rosenfelt & West Engineering A/S
Vi leder efter en studentermedhjælper der kan hjælpe med diverse tekniske opgaver 8 til 16 timer om ugen.
Hos RWE beskæftiger vi os med sikringsteknik inden for jernbaner, dvs. det der styrer afviklingen af trafikken på skinner. Som studentermedhjælper vil dine opgaver typisk være som følger:
Rangerbanegårde
Vi har support af rangerbanegårde placeret i Danmark, Sverige og Finland, dette byder normalt på opgaver som:
▪ DSB har et ønske om at vi ændrer en funktion på et af deres Omstillingsanlæg, du vil arbejde med at implementere den nye funktion på deres Siemens PLC’er og iFix SCADA system.
▪ Vi bliver ringet op af Malmø rangerbanegård, de har et problem med deres anlæg, du vil hjælpe med at identificere problemet og finde en løsning. Hvis problemet ikke kan løses over telefon og e-mail tager vi til Malmø
for at undersøge nærmere.
Overkørsler
Vi laver en del overkørsler på vores værksted og har support på mange overkørsler rundt i landet, disse opgaver
byder ofte på:
▪ Projektering af nye overkørsler vi skal bygge, i dette indgår opretning af tegninger, for-kontrol af tegninger
inden de sendes til validering. Factory Acceptance Test (FAT) af nye overkørsler, for at sikre os at den nye
overkørsel virker som forventet. Site Acceptance Test (SAT) af nye overkørsler ude i marken.
▪ Banedanmark ringer og siger at vejsignalerne står og blinker på overkørsel 287 i Tølløse og at de ikke kan finde
problemet, du vil hjælpe med at identificere problemet og finde en løsning.
Andet
Du vil også kunne regne med at skule tage mindre opgaver såsom opretholdelse af vores hjemmeside, reparation
af defekt udstyr, opsætning af PC’er og yderligere opgaver efter behov.
Vi sætter ikke krav til at du forinden har kompetencer i de ovenstående opgaver, men hellere at du er i gang med en
teknisk uddannelse, kan lære nye ting og har en teknisk tankegang.
På grund af fagets sikkerhedskritiske natur forventer vi at du som person er grundig i dit arbejde, og hellere vil kigge
tingene igennem en ekstra gang, i stedet for at aflevere noget med fejl.
Du vil arbejde tæt sammen med dygtige og omgængelige kollegaer både på vores kontor i Ølstykke og vores lager/værksted i Værebro.
Personalegoder
Som studenter medhjælper hos RWE vil du blandt andet have følgende personalegoder:
▪ Mangfoldige arbejdsopgaver med rig mulighed for at lære nyt.
▪ En arbejdsplads der er fleksibel omkring arbejdstidspunkter og timer.
▪ En flad organisationsstruktur der gør det let for dig at spørge alle til råds.
▪ En uformel omgangstone, hvor der er plads til at være sig selv.
▪ Brug af vores lokale fitnesscenter.
▪ Mulighed for fastansættelse efter endt uddannelse.
Kontakt oplysninger
Har du spørgsmål til jobbet eller RWE generelt, så kan du se mere på vores karriere side på www.rwe.dk eller ringe til
Annett på +45 4716 0698 | +45 2099 9387
Hvis du vil søge stillingen, så send din ansøgning til job@rwe.dk - vi glæder os til at høre fra dig!
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