
 

 

 

 

Field Application Engineer  //  KøGE, DENMARK 

NCAB Group er en global leder indenfor printkortbranchen. Vi søger teknisk 

kundesupporter til vores Køge kontor. 

Det er et anderledes job – vi leder efter en (fuldblods-) tekniker, som samtidigt trives med at være 

kundeorienteret og have kunde- samt leverandørkontakt. 

Du vil jævnligt deltage i kundedesign-review møder og give teknisk design- og produktsupport til kunderne, 

som kan være elektroniske produktionsvirksomheder / kontraktproducenter (EMS) eller OEM’ere. Du har 

en solid teknisk baggrund og kan kommunikere på tværs af vores support- og salgsteam for at hjælpe 

med at lukke salget.  

I denne spændende nye rolle vil du færdiggøre specifikationer og produktionsteknologi/pakker til 

eksisterende designs, herunder udarbejde panelopsætning for at imødekomme kundernes krav. Du 

præsenterer designløsninger til vores kunder og teamkollegaer vha. en bred vifte af design-

evalueringsteknikker herunder CAM værktøjer, impedansberegninger, omkostnings-, materiale- og 

procesvejledning. 
 

HVAD KRÆVER VI AF DIG? 

 Du er ”selvstarter” og kan arbejde motiveret og selvstændigt under ansvar med minimal direkte 

overvågning 

 Du er en teamplayer, som ønsker at arbejde med og blive en del af vores salgsteam 

 Du har forståelse af PCB CAD layout software og nutidige layoutteknikker herunder microBGA, 

HDI design og LED/termisk design  

 Du har kendskab til Genesis, CAM350, Polar og impedansberegninger. 

 Du har den tekniske ekspertise som kræves for at tage et PCB igennem layout, NPI-

udviklingsproces og i fuld produktion med dét formål at optimere designet ud fra DfM, DfA og 

DfT krav. 

 Du har evnen til at samarbejde med et tværfagligt hold, som arbejder tæt sammen for at bære 

projektet/salget igennem, og som fokuserer på teamets succes. 

 Du har gode kommunikationsfærdigheder, både mundtligt og skriftligt på Dansk og Engelsk som 

er koncernsprog. 

 Elektronikuddannet, helst i PCB-design 

 2-3 års erfaring i en lignende stilling som f.eks. PCB designer, PCB produktionsforberedelse. 

Erfaring/viden indenfor PCB produktionsprocesser foretrækkes. 

 Du skal have et gyldigt pas, og kunne rejse både indenlandsk og globalt. 
 



  

 HVAD KAN VI TILBYDE DIG? 

 Vi tilbyder motiverede, hjælpsomme og samarbejdsvillige kollegaer. 

 En attraktiv gage der indeholder bonus, når budgettet opnås. 

 Andre fordele, som sundhedsforsikring og pensionsordning. Ansættelse ift. funktionærloven. 

 

 

Indsend din ansøgning samt CV til  bjarne.nielsen@ncabgroup.com 
 

 

Telefonisk henvendelse til:  

Adm. direktør Bjarne Nielsen 

(+45) 23 60 26 00 

 

 

NCAB Group Denmark A/S 

Bag Haverne 54, 1.sal 

4600 Køge 

www.ncabgroup.com 

 

 

 

NCAB Group er en førende global PCB-leverandør. Virksomheden blev grundlagt i Sverige i 1993 og har nu 
flere end 350 ansatte i 14 lande i Europa, USA og Kina med salg til 45 forskellige lande og en omsætning på 
150 MEUR. 

Vores produkter er hovedsageligt fremstillet i Kina, hvor vi har et stort og erfarent Factory Management Team 
på 60 medarbejdere, hvis fokus er at overvåge vores fabrikker for at levere markedsledende præstationer. 
NCAB Group har ry for at levere produkter af høj kvalitet til tiden. Vi er konkurrencedygtige og stræber efter en 
fremragende kundeservice. Det er medarbejderne som gør NCAB Group til noget unikt. Vi lever og arbejder i 
en decentraliseret og flad organisation i henhold til vores 3 værdier: Quality First, Strong Relationships, Full 
Responsibility. 

Hvis DU har lyst til udvikle dig sammen med et multikulturelt firma i konstant vækst, så vær med, og hjælp os 
med at være: The No. 1 PCB Producer, wherever we are. 
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