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Mekaniker eller lignende hos Rosenfelt & West Engineering A/S 
Vi søger hurtigst muligt en ny medarbejder, da en af vores tidligere kollegaer er gået på pension. 

Hos RWE beskæftiger vi os med sikringsteknik inden for jernbaner, med hovedvægten på overkørselsanlæg samt 
omstillingsanlæg for tog, ved værksteder og lignende. 

Vi har mange opgaver der kan henføres til niveauerne ”automatiske anlæg, styring, fejlfinding, integration m.v.” 

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring i og lysten til at få noget gammelt mekanisk udstyr til at blive som nyt – 
hvilken evt. uddannelse du besidder er ikke det vigtigste for os. Det vigtigste er, at hænderne er skruet rigtigt på og 
humøret er højt.  

Dine opgaver vil typisk være som følger: 
▪ Renovering af bomdrev  
▪ Renovering af bomdrevsmotorer 
▪ Renovering af klokker (elektromekaniske) 
▪ Renovering af div. typer signaler 
▪ Aptering af overkørselsanlæg / hytter 

Andet: 
Du skal regne med i perioder at skulle tage tværfaglige opgaver, såsom at hjælpe til med eller forestå varemodtagelse, 
forsendelser, montagearbejder m.v. 
 

På grund af fagets sikkerhedskritiske natur, søger vi en medarbejder som er meget grundig i sit arbejde, og hellere 
vil kigge tingene igennem en ekstra gang, i stedet for at aflevere noget med fejl.  

Du vil arbejde tæt sammen med og blive grundigt oplært af dygtige kollegaer på vores lager/værksted i Ølstykke (Væ-
rebro). 

Den nominelle arbejdstid er 37 timer, men vi hører meget gerne fra dig hvis du måtte have andre ønsker. Mødetiden 
er som udgangspunkt kl. 08.00-16.00 mandag til torsdag og 08.00-15.30 på fredage. 

Personalegoder: 
Hos RWE vil du blandt andet have følgende personalegoder: 

▪ 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 
▪ Pensionsordning og løn efter kvalifikationer 
▪ 6 ugers ferie og op til 2 dages betalte lukkedage 

Kontakt oplysninger: 
Har du spørgsmål til jobbet eller RWE generelt, så kan du se mere på vores hjemmeside på www.rwe.dk eller ringe til 
os på tlf. 47 100 200 att.: Henrik Kjeldgaard. 

Hvis du vil søge stillingen, så send venligst dit CV og din ansøgning til job@rwe.dk - vi glæder os til at høre fra dig! 
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