
 
 
 

 

 

DOVISTA A/S er det aktive moderselskab for en stadigt voksende DOVISTA Gruppe, med VELFAC og Rationel Vinduer som de mest kendte virksomheder i 

Danmark. Gennem fælles synergi og unikke brands er det DOVISTA Gruppens mål at blive markedsledende i Europa inden for udvikling, salg og fremstilling af 
vinduer og døre. DOVISTA Gruppen består lige nu af 10 individuelle brands, hvor sund organisk vækst er drivkraften i den fortsatte udvikling.  

 

DOVISTA A/S ejes af VKR Holding, der beskæftiger ca. 16.000 medarbejdere i mere end 41 lande. 

 

Modularization Specialist 
Er du dygtig til og brænder du for modularisering? Finder du 

moduler, interfaces og produktarkitektur spændende, så er det 

måske dig vi er på udkig efter. Vi søger en ingeniør, der gennem 

en solid indsigt i modulær tænkning, kan understøtte den 

igangværende forenkling af vores nuværende 

produktprogrammer, som sælges i hele Nordeuropa.  

STILLINGEN 

Vi tilbyder en rolle, hvor du får mulighed for at udbygge din viden 

og kompetencer inden for modularisering bl.a. gennem deltagelse 

i NEM (North European Modularization). Du vil få et afvekslende 

job i en koncern med stærke holdninger og værdier. Vi stiller krav 

og skaber en begivenhedsrig arbejdsplads, hvor du kan trives og 

udvikles fagligt og personligt.  

 

PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER 

Dine primære arbejdsopgaver vil omfatte: 

• Udarbejdelse og vedligehold af PFMP og deraf afledte 

aktiviteter samt videreudvikling af værktøjer som 

understøtter modularisering i DOVISTA.  

• Understøtte Product Management, R&D og SCM med 

specialistviden inden for produktarkitektur, 

modularisering og tilhørende værktøjer. 

• Udarbejde og opdatere COGS beregninger for 

potentielle modulariseringstiltag i samarbejde med 

DOVISTA Finance.  

Herudover vil dine aktiviteter yderligere omfatte deltagelse i en 

materialegruppe med ansvar for kravspecifikationer samt deltage i 

brainstorm vedr. modulære produkttilpasninger. 

 

DIN SUCCES I JOBBET 

Som Modularization Specialist afhænger din succes i jobbet af 

dine evner til at bidrage med drive og vedholdenhed, som 

afspejles gennem tværfagligt samarbejde i DOVISTA 

organisationen.  

Hverdagen kræver en struktureret og løsningsorienteret 

arbejdsstil, hvor omhyggelighed er nøgleordet for succes. 

 

HAR DU DET, DER SKAL TIL? 

Vi søger en ingeniør med specialistviden inden for modularisering. 

Vi lægger vægt på at du er nytænkende og dit fokus er rettet mod 

en høj grad af modularisering inden for alle vores produktplatforme. 

Herudover forventer vi at du: 

• Er uddannet ingeniør, produktionsteknolog eller lign. og 

har 3-5 års erfaring inden for udvikling og design af 

modulært opbyggede produkter samt erfaring med 

standardisering af interfaces. 

 

 

 

• Du er fortrolig med Excel, PowerPoint og Solid Works 

og meget gerne på superbruger niveau. 

• Behersker dansk og engelsk på et højt niveau - både i 

tale og på skrift. 

Som person er du løsningsorienteret og målrettet. Du kan fokusere 

på opgaven og er samtidig konstruktiv i din samarbejdsform med 

kollegaer på alle niveauer. 

HVEM ER VI? 

Du vil få ansættelse i DOVISTA R&D Kompetence Center der 

udgør den danske del af en R&D afdeling, som herudover tæller 

både svenske, norske, polske og kinesiske kollegaer og 

hverdagen er derfor præget af et engageret internationalt 

samarbejde.  

DOVISTA A/S er det aktive moderselskab for en stadigt voksende 

DOVISTA Gruppe, med VELFAC og Rationel Vinduer som de 

mest kendte brands i Danmark. Gennem fælles synergi og unikke 

brands er det DOVISTA Gruppens mål at blive markedsledende i 

Europa inden for udvikling, salg og fremstilling af vinduer og døre. 

DOVISTA Gruppen består lige nu af en række individuelle brands, 

hvor sund organisk vækst er drivkraften i den fortsatte udvikling.  

 

DOVISTA A/S ejes af VKR Holding, der beskæftiger ca. 16.000 

medarbejdere i mere end 40 lande. 

 

ARBEJDSSTED 

DOVISTA A/S 

Vesterled 6 

6950 Ringkøbing 

 

Forventeligt vil der være ca. 20 projektrelaterede rejsedage om 

året. 

 

ER DU INTERESSERET 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte 

Esben Brun Nielsen på telefon +45 61 55 06 62. 

 

Send din ansøgning og cv mærket ”Modularization Specialist” til 

job@dovista.com hurtigst muligt. 

 

Ansøgningerne behandles løbende, og vi indkalder til samtaler, så 

snart vi har det rette kandidatfelt. Grundet ferieperiode, kan der 

forekomme længere svartid. 

Ansættelsesstart snarest muligt. 

 

Læs mere om DOVISTA på www.dovista.dk 
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