
1 
 

 

Erfaren PCB Designer søges til konsulentvirksomhed i vækst 
Her er din mulighed for at tage alle dine færdigheder indenfor PCB layout i brug, da du skal indgå i 
projekter med en række førende elektronikvirksomheder i Danmark og det øvrige Europa. Hos Wise 
Choice Consulting ApS designer vi unikke løsninger baseret på kundens behov og ønsker, og du 
bliver en del af et team af højt kvalificerede PCB designere. 

 

Jobbet 

Vi søger en Senior PCB Designer til vores team med arbejdsplads i Aalborg. Vores designere 
arbejder individuelt eller i tæt samarbejde på forskellige kundeprojekter, hvor de i tæt dialog med 
kunden udfører opgaver indenfor bl.a. komponent/footprint design, PCB layout, samt test og 
simulering af layouts.  

Du kommer til at arbejde i nogen af verdens mest anerkendte designværktøjer til 
elektronikudvikling (herunder bl.a. Cadence/Altium eller PADS værktøjer), men har du erfaring med 
andre ECAD værktøjer, kan dette også være aktuelt.  

Dine opgaver vil omfatte layouts af kredsløb fra et bredt spektrum af applikationer, såsom RF 
mikrostrip, digital high-speed, analog- og digital audio, power supplies, og mange andre 
spændende applikationer.  

Alt efter dine erfaringer og kompetencer, vil dine opgaver også kunne inkludere signal simulering, 
samt simuleringer af effekt/varme-afsættelse.  

 

Din profil 

Vi forestiller os at du har en relevant akademisk uddannelse indenfor elektronik. Det vigtigste er at 
du har nogen års erfaring med at lave PCB design. Vi håber derfor du kan nikke genkendende til 
følgende: 

 Erfaring med Cadence’ Allegro og/eller andre ECAD værktøjer 
 Kendskab til IPC og DFx (måske har du endda en IPC CID certificering, ikke et krav) 

 

Du motiveres af at lave fyldestgørende designs, som lever op til kundens krav og behov, og du kan 
godt lide at yde en ekstra service for kunden, som giver dem den bedste oplevelse. 

 

Derudover håber vi at du: 

 Kan arbejde selvstændigt på opgaver (have ansvar for projekter og indgå i dialog med 
kunden) 
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 Har et højt drive, og kan håndtere at have mere end et projekt ad gangen 
 Trives i et arbejdsmiljø, hvor deadlines er vigtige 
 Kan planlægge og strukturere din egen arbejdsdag 
 Har et øje for detaljer og går op i at levere høj kvalitet 
 Taler og skriver engelsk på højt niveau for at imødekomme internationale kollegaer samt 

tværsproglige samarbejder med nogle kunder 

 

Vi tilbyder 

Hos Wise Choice får du et spændende job med samarbejder med nogle af landets og Europas 
største elektronikproducenter. Dette giver en fantastisk mulighed for at få alle dine kompetencer i 
spil, og endda bygge videre på dem.  

Du bliver del af et højtkvalificeret team af kollegaer i en nystartet og sund virksomhed, der fortsat er 
under eksponentiel udvikling. Du kommer til at arbejde i et fleksibelt arbejdsmiljø, hvor der tages 
højde for eventuelle behov for hjemmearbejde, men samtidig også værner om kollegialt samvær og 
fagligt samspil.  

Du tilbydes desuden en attraktiv lønpakke, der matcher dine kvalifikationer, samt pensionsaftale og 
omfattende sundhedsforsikring.  

 

Om Wise Choice Consulting ApS 

Wise Choice Consulting er et konsulentbureau indenfor PCB layout, simulering og komponent- og 
biblioteksservice. Virksomheden blev etableret i 2019, og rummer I dag 7 ansatte, hvoraf fem er 
PCB ingeniører og to er ansat indenfor salg og marketing. 

Wise Choice har hovedkontor i Allerød, og et satellitkontor i Aalborg. Denne stilling er med 
ansættelse på kontoret i Aalborg. 

Wise Choice er en virksomhed i vækst på et marked, hvor der er stort behov for professionel 
konsulentservice. Derfor er der store ambitioner om at vækste både i kundedatabase, projekter og 
medarbejdere over de kommende år.  

 

Ansøgning og frist 

Send din ansøgning og CV til info@wisechoice.dk  

Ved spørgsmål til stillingen, kontakt Steen Grøndahl på enten mail skg@wisechoice.dk eller telefon 
+45 30 25 47 86.  

Vi afholder samtaler løbende med henblik på snarlig ansættelse. 


