Teknisk support CAD og PLM
Om oss
PDSVision AS er en ledende leverandør av IT-løsninger og tjenester innen 3D design (CAD) og kontroll over
utviklingsprosesser (PLM/PDM) fra PTC med hovedsakelig fokus innom produktutvikling, produksjon og
reservedelshåndtering. Vi er en positiv gjeng med et fleksibelt arbeidsmiljø på tvers av våre kontorer i Norge,
Sverige, Finland, Storbritannia, Tyskland og USA. Bedriften består av ivrige og dyktige kolleger med en familiær
kultur der man stiller opp for hverandre for å kunne hjelpe kundene på best mulig måte.

Stillingen
Vi søker etter en ansvarsfull og fleksibel person som trives med problemløsning og tekniske utfordringer. Rollen
som teknisk konsulent CAD og PLM går ut på å hjelpe kundene våre med deres umiddelbare tekniske
utfordringer innen 3D CAD. I sin reneste form er dette først og fremst en supportstilling, men dine
arbeidsoppgaver vil også være å fungere som støtte til det tekniske teamet i hele organisasjonen, på sikt kunne
utføre enkle serveroppdrag innen Windchill PLM og være en teknisk ressurs i forbindelse med nysalg. Du
kommer til å jobbe ved vår tekniske avdeling i Gran på Hadeland.

Utviklingsmuligheter
PDSVision jobber opp mot mange ulike segmenter av nordisk industri hvor det er konstant behov for tekniske
løsninger som kan bidra til å forbedre kundenes markedsposisjon. PTC leverer i tillegg til CAD og PLM blant
annet løsninger for reservedelshåndtering (Service Lifecycle Management), Industriell Internet of Things (IIOT),
Augmented Reality (AR) og Additive Manufacturing (3D printing). Mulighetene øker til stadighet og det er
muligheter for å utvide kompetansen din innen disse fagfeltene.
Du kommer til å følge en betydelig opplæringsplan for at du skal kunne lære deg de programmene og rutinene
du i hovedsak vil jobbe med den første tiden. Vi har en egen kursavdeling i Sverige hvor du vil få opplæring på
alle relevante programmer. For at du på beste måte skal kunne lære deg de rutinene våre supportteknikere i
Sverige og Finland arbeider etter, samt bli bedre kjent med teamet du skal jobbe med, kan det bli aktuelt å
hospitere ved disse avdelingene i korte perioder.

Kompetansekrav
Som dine fremtidige kolleger i PDSVision ser vi at du har en gjennomgående serviceholdning og er sosial,
optimistisk, åpen og imøtekommende. Dine holdninger og verdier gjør deg til en lagspiller full av driv og
engasjement. Ut over dette ser vi helst at du har en høgskole- eller universitetsutdannelse innom maskinteknikk,
systemteknikk eller IT, men for rett person kan erfaring og evner bety mer enn formell utdannelse. Du må
beherske norsk og engelsk flytende både skriftlig og muntlig. Vi er i daglig kontakt med kunder og kolleger i
andre land, og det stilles høye krav til kvaliteten på dokumentasjon.
Det er fordelaktig om du har flere av de følgende egenskapene:
• 3D CAD programvare, gjerne Creo Parametric
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•
•
•
•

Erfaring med Product Data Management (PDM) eller Product Lifecycle Management (PLM)
Windchill PDMLink (PLM)
Erfaring fra konstruksjon eller industriell design
1-3 år arbeidserfaring fra IT eller teknisk industri

Dersom du raskt tar til deg ny kunnskap, er en initiativtager og en problemløser kommer det ikke til å være noe
problem for deg å gå gjennom vårt opplæringsprogram.

Annen info
PDSVision tilbyr konkurransedyktig lønn og gode pensjonsvilkår.
Tiltredelse etter avtale. Intervjuer gjennomføres fortløpende, så vi ønsker at du sender inn din søknad ved første
mulighet.
Søknad skrives på norsk og lastes opp med en kortfattet CV via vår karriereportal på
www.pdsvision.com/careers. Attester og vitnemål tas med til intervju.
Vi vil ikke ta kontakt med eksisterende arbeidsgiver uten ditt samtykke.
Kontakt teknisk konsulent Christian Bunes-Roa på mobil (+47) 4832 1100 dersom du sitter med ubesvarte
spørsmål.
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