
Du har nå muligheten jobbe med de beste i verden innen applikasjonsteknikk, og vil bidra til spennende 
vekst i alle våre markeder. Vi leter etter en praktisk anlagt ingeniør som skal være ansvarlig for å lede og 
bidra i utviklingsprosjekter innenfor bilvarme fra teknisk definisjon av markedskrav, design, simulering, 
testing, brukermanualer, oppfølging av underleverandører til prising og produktplanlegging. Det er tett 
samarbeid mot produksjon, og andre kollegaer i Norge, Canada og Kina.

Du har en Bachelor innen mekanikk, gjerne med noe mekatronikk eller elektronikk, og har erfaring og 
kjennskap til konstruksjon/design og bruk av 3D-designverktøy. I tillegg må du ha god kjennskap til  
materialer og produksjonsprosesser. For å kunne lede design og utvikling av elektroniske komponenter, 
bør du ha god kjennskap innen elektronikk/elektriske produkter, og prosjektledelse er et krav.

Du har svært god evne til å kommunisere og samarbeide i et globalt, multikulturelt miljø, både på norsk 
og engelsk. Det er vesentlig med god evne til å jobbe strukturert, med nøyaktighet og sikre kvalitet i alle 
leveranser, selv under stramme tidslinjer. Gode analytiske evner, evne til å jobbe selvstendig og bidra 
 i/lede team er en forutsetning for å lykkes.

Send søknad og CV til jobs@defa.com. Kandidater vil bli vurdert fortløpende. 

For ytterligere informasjon om rollen, ta kontakt med R&D Director Auto & Industry, 
Agnar Kopperud: +47 32 06 77 00.

Søknadsfrist: Snarest

PRODUKTUTVIKLING - INGENIØR

DEFA er et norsk teknologi- og produksjonsselskap som er verdensledende på utvikling og produksjon av 
elektriske bilvarmesystemer og har i mer enn 60 år koblet biler til strømnettet gjennom egenutviklede 
produkter. De senere årene har vi også etablert oss som en av Europas ledende leverandører av lade-
løsninger for elbil.
«We are moving the world forward by optimizing energy usage»
Vi bringer verden framover gjennom optimalisering av energiforbruk. Ved å lage produkter og tjenester 
som gir muligheter, sparer tid og reduserer energiforbruk, gjør vi menneskers liv enklere og mer miljø-
vennlig. Våre løsninger for lading, strømtilførsel og elektrisk forvarming gir kundene våre unik trygghet, 
fleksibilitet og komfort. DEFA produktene har beste teknologi og tilbyr førsteklasses effektivitet, sikkerhet 
og brukervennlighet.


