
 
 
 
 
 

 

Laborant til komponentvirksomhed i Kvistgård, Nordsjælland 
I Ferroperm Piezoceramics søger vi en rutineret og kvalitetsbevidst laborant til vores materialeafdeling.  

Vi er et oprindeligt dansk, nu multinationalt selskab, der producerer keramiske komponenter med 
piezoelektriske egenskaber til en lang række industrier og en bred vifte af teknologier. Vores materialeafdeling 
spiller en helt afgørende rolle, da det er her, at det keramiske pulver, som vores produkter formes i, bliver 
fremstillet. 

Vores forretning er baseret på den høje kvalitet af vores produkter, og derfor har vi brug for dig med en 
ulastelig faglighed og en stærk ansvarsfølelse. Din kvalitetsbevidsthed og din analytiske sans skal være med 
til at sikre, at vi holder det høje niveau, som vores kunder kender os på og forventer.  

Vores materialeafdeling har i alt 12 ansatte, hvoraf fem er laboranter. Afdelingen er kendetegnet ved en høj 
grad af professionalisme, men samtidig har vi en uformel og venskabelig omgangstone, der gør det til en 
fornøjelse at gå på arbejde. Vi har det godt med hinanden, og det er sjældent, at der er en stilling ledig.  

  

Om stillingen: 

Arbejdet består af fremstilling af keramisk pulver og elektrodering med galvaniske processer samt alle 
relevante kontroller i forbindelse hermed. Du kommer desuden til at beskæftige dig med adskillige af de 
traditionelle laborantopgaver såsom:  

• Afvejning 
• Opblanding 
• Titrering 
• Viskositetsmåling 
• Måling af partikelsstørrelse 
• Kontrol af produkternes elektriske egenskaber 
• Udarbejdelse af rapporter 

Vi arbejder med Lean, og derfor er tavlemøder, Kaizen og 6S en del af dagligdagen. Arbejdet er ofte 
udfordrende, men det tager vi imod med kyshånd, da det giver os mulighed for at blive bedre! 

 

Din profil: 

Vi arbejder som et team og er afhængige af hinanden. Derfor er følgende kvaliteter helt afgørende: 

• Du er mødestabil og pålidelig 
• Du kan arbejde både selvstændigt og struktureret og har samtidig gode samarbejdsevner 
• Du taler og skriver godt dansk – gerne også engelsk 
• Du har en god fysik, da vi står og går meget. 
• Eventuelt har du truckkørekort eller mod på at få det. 
• Erfaring med Lean er en fordel, men ikke et krav. Kender du ikke til det, lærer du det hurtigt. 

 

 

 



 
 
 
 
 
Virksomheden tilbyder: 

• Flad organisationsstruktur 
• Frihed under ansvar 
• Fleksibel arbejdstid 
• God lønpakke samt sundhedsforsikring 
• Kantineordning 
• Ansættelse under Industriens Overenskomst 
• En spændende hverdag med gode muligheder for faglig udvikling og tilegnelse af nye kompetencer 
• Et venskabeligt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kollegaer 

 
 

Opstart 

01. marts 2023 (gerne før), men vi venter gerne på den rette kandidat. Vi indkalder dog løbende til samtale, 
så send hellere din ansøgning i dag end i morgen.  

Deadline for ansøgninger er den 27. januar 2023.  

Ansøgning 

Lyder dette job spændende og relevant for dig, så send din ansøgning og CV mærket ”Laborant” på mail til 
karen.breumlund@ctscorp.com. 

For yderligere information kan afdelingsleder Karen Breumlund kontaktes på direkte tlf.: 49 12 71 12 

Om Ferroperm Piezoceramics 

Hos Ferroperm Piezoceramics i Kvistgård fremstiller vi en speciel type keramik med såkaldte piezoelektriske 
egenskaber. Der sidder fx et lille stykke piezoelektrisk keramik i de ultralydsapparater, der bruges til scanning 
af gravide. Derudover findes vores komponenter i alt fra sonarudstyr til pacemakere. 

Ferroperm Piezoceramics er en del af CTS Corporation, som er en stor amerikansk børsnoteret virksomhed 
med godt 3000 medarbejdere verden over.  

Læs mere om os på ferropermpiezoceramics.com. 

  


