
Systemingeniør søges til innovativ dansk satellitproducent

Hos Space Inventor søger vi en selvdrevet og alsidig systemingeniør til projektledelse såvel som analyse,
udvikling og håndtering af kundeprojekter. Er du en erfaren systemingeniør med overblik, som formår
at føre dine ideer fra koncept til færdigt produkt og kunne du tænke dig et job inden for rumbranchen
og være med til at sætte standarden for moderne rumteknologi, så vil vi gerne høre fra dig.

Om virksomheden
Space Inventor ApS er en dansk satellit producent af mikro- og nanosatellitter beliggende i Aalborg,
som tilbyder komplette platforme og missionsdesign, såvel som enkelte satellite moduler/systemer.
Vores kunder befinder sig over hele kloden og vi har samarbejdspartnere i flere lande, så vores
geografiske berøringsflade er stor. Space Inventor har 30 ansatte som fordeler sig på
ingeniør-teamet, produktionen, samt salg og projektledelse i både København og Aalborg

Om stillingen
Systemingeniørens opgaver indebærer en berøring af næsten alle tekniske fagområder inden for
satellit-udvikling, -fabrikation og -drift. Du vil i høj grad hjælpe salgsafdelingen med at analysere og
planlægge konfiguration og ydelse af de satellitter, der gives tilbud på. Analyserne omfatter bl.a.

● De tekniske budgetter for power, link, pointing, fuel, termisk balance og mange andre ting
● Meget af arbejdet er en blanding af simulering og regnearksopstillinger
● Dokumentation
● CAD arbejde, hvis der kan vækkes interesse for det

Og for de vundne og igangværende projekter går arbejdet ud på at holde disse budgetter ajour og
deltage review-møder med kunder samt på interne projekter. Der er god mulighed for at præge
opgavernes art og f.eks. oparbejde mere ansvar for projekter eller deltage i laboratoriearbejde.
Der er plads til personlig faglig udvikling på all de nævnte områder i samarbejde med andre
udviklere i virksomheden. I det hele taget tilstræbes der en vedvarende udvikling og
videreuddannelse for medarbejderen.

Primære arbejdsopgaver:
- planlægning af konfiguration og ydelse af de satellitter, der gives tilbud på
- Tekniske budgetter for power, link, pointing, fuel og termisk balance
-

Vi forestiller os, at du er
- En teamplayer der ikke er bange for at bruge alle ressourcer du har til rådighed (både egne

og i virksomheden)
- Du er kreativ og idérig
- Du er selvdreven og kan tage ansvar for dine egne arbejdsopgaver
- Du er udadvendt og har ja-hatten på.
- Du tænker strategisk, men samtidig formår at ‘go-with-the-flow’.
- Du mestrer engelsk skrift og tale.

Vi tilbyder
En fuldtidsstilling hvor du kan få lov til at prøve kræfter med mange forskellige discipliner inden for
rumteknologien



- Et job i en spændende branche med en stor international berøringsflade.
- At blive en del af en virksomhed i vækst, med gode muligheder for at præge din stilling og

de opgaver du varetager.
- Gode kolleger og flere sociale arrangementer om året.
- Sundhedsforsikring, kantineordning og andre personalegoder.

Sådan søger du
Er du interesseret i at søge stillingen bedes du sende ansøgning og CV til jobs@space-inventor.com
og venligst skrive “systemingeniør” i overskriften. Har du spørgsmål til stillingen, virksomheden
eller noget helt tredje er du meget velkommen til at henvende dig på samme mailadresse og vi vil
vende tilbage med et svar hurtigst muligt.
Samtaler afholdes løbende til, den rette kandidat er fundet. Startdato aftales, men gerne med
opstart hurtigst muligt.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!


