
  Vær med til a
t gøre 

    os endnu bedre

  Bliv vores nye praktikant!

Praktikplads

Er du nytænkende, fagligt skarp og i 
stand til at begå dig på engelsk, både mundt-
ligt og skriftligt? Vil du være del af en interna-
tional virksomhed, som er teknologisk førende 
på sit område? Så bliv en af Kosan Crisplants 
nye praktikanter.

Vi søger praktikanter til både vores udvik-
lings- (software) og konstruktionsafdeling.  
I begge afdelinger vil du få mulighed for at 
arbejde med mange forskellige typer opgaver. 
Her er nogle eksempler:

Konstruktion:
• Udviklingsarbejde (redesign og udvikling 

af nye maskiner)
• Styrkeberegning, FEM analyser og 

dimensionering
• Konstruktionsarbejde (kundetilpasning af 

eksisterende maskiner)
• Inventor (3D) og Vault (3D database) 

Software/R&D:
• Embedded (Atmel, ATmega, ATxmega), 

C++, C
• UML

Til praktikantstillinger i konstruktionsafde-
lingen ser vi ekstra positivt på ansøgere, der 
har praktisk erfaring, enten fra fritiden eller 
fra tidligere faglært beskæftigelse.

Det tilbyder vi:

• En international arbejdsplads med 
kollegaer i 14 forskellige lande

• Mulighed for samarbejde med dygtige 
kollegaer på tværs af fag- og landegrænser

• Konstante faglige udfordringer
• Ansvar for egne opgaver
• Stejl læringskurve, både fagligt og 

personligt
• Et professionelt, men uhøjtideligt 

arbejdsmiljø, hvor humor er i højsædet.

Hvem er vi?

Kosan Crisplant er en projektvirksomhed, der 
leverer udstyr, anlæg og systemer til fyldning 
og vedligeholdelse af gasflasker, samt tilby-
der after-sales service, ingeniørrådgivning, 
facility management og salg af komponenter 
til gasindustrien. Vores medarbejdere er højt-
uddannede specialister med fokus på kvalitet 
og innovation.

Vi har en lang tradition for at have praktikan-
ter og gør meget for at få dem integreret i 
virksomheden fra starten. Se eventuelt de 
opgaver, der allerede er skrevet hos os.

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om, 
hvad Kosan Crisplant kan tilbyde dig som 
praktikant, så ring til Head of Group HR  
Charlotte Olesen på +45 8740 3046.

Ansøgninger behandles løbende og sendes til 
hr@kosancrisplant.com

The Kosan Crisplant Group is a project-oriented corporation that supplies equipment, plants and systems for fill-
ing and maintenance of LP gas cylinders and offers after-sales and engineering services, facility management, 
and supply of components for the gas industry. Recently the group has entered the market for small-scale LNG 
projects. Since 1951, the group has supplied 2650 plants in 129 countries all over the world. The group has mem-
bers in Algeria, Angola, Brazil, Cameroon, Denmark, France, India, Indonesia, Italy, Malaysia, Mexico, Portugal, 
Saudi Arabia, Sri Lanka and USA and is the world-leading corporation within its field.
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