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Har du flere års erfaring inden for PLC/HMI-programmering af forskellige 
systemer?

Har du et brændende ønske om at arbejde med den nyeste teknologi? Har du lyst til at arbejde i en virksomhed der 
kontinuerligt forsøger at presse teknologien til sit yderste? Brænder du for at skabe værdi for og sammen med andre? 
Så velkommen til Technicon – for du er sandsynligvis vores nye kollega!

Om Technicon
Technicon er leverandør af komplette automations- og robotløsninger. Vi er specialister i brugervenlig teknologi, som sikrer 
korte omstillingstider og øgede samarbejdsmuligheder robotter og mennesker imellem. Desuden er Technicon teknologisk 
udviklingspartner for mange industrivirksomheder. 
Vi er i kraftig vækst. Siden etableringen i 2014 er vi vokset markant. I dag er vi mere end 35 dedikerede medarbejdere og vi er 
netop kåret til Børsen Gazelle. 
Baggrunden for vores vækst ligger i vores dybe faglighed og høje engagement. Det kombinerer vi i en fokuseret indsats for at 
gøre fleksibel automation tilgængelig for alle virksomheder.

Om jobbet
Som programmør vil du få ansvaret for at sikre den rette løsning, der sikre høj kvalitet og stabilitet i vores højteknologiske 
projekter. Du deltager i samtlige faser af projektet fra ordre til design, programmering, test, indkøring og afslutning. Under 
udarbejdelsen af projekterne vil du blandt andet komme til at beskæftige dig med, men ikke begrænset til, programmering af 
HMI, servo og robotsoftware tillige med procesoptimering og dokumentation.
Du vil endvidere kunne komme til at arbejde selvstændigt hos vores kunder med opgaver indenfor fejlfinding og service på 
mekaniske-, elektriske- og softwareløsninger .

Hvem søger vi?
Software/ programmering er dit faglige kernefelt. Vi forestiller os at du har en videregående uddannelse og minimum 3-5 års 
erfaring. Sandsynligvis har du faglig baggrund som automatiktekniker, automationsteknolog, Robotics, software ingeniør eller 
lignende.

Ud over et indgående kendskab til PLC-programmering, søger vi en programmør med flg. Kompetencer.
• Der sætter kvalitet i højsædet, er initiativrig og sætter en ære i at løse opgaverne struktureret og rettidigt.
• Der er positiv og konstruktiv, og fungere i teamsamarbejde
• Der har flair for at opbygge programmer og software fra bunden og kan benytte allerede eksisterende skabeloner
• Der trives med ansvar og har en vedholdende tilgang til opgaverne
• Der behersker dansk og engelsk mundtligt og skriftligt på et professionelt niveau
• Mulighed for periodevis, at arbejde hjemmefra.

Erfaring med Siemens TIA, BECKHOFF, Rockwell automation vil være en fordel.

Det tilbyder vi 
Som en del af Technicons team får du en spændende hverdag med en masse udfordringer, hvor medbestemmelse og 
personlig udvikling er nøglebegreber. Vi er en flad organisation, hvor der er kort fra idé til handling. Dermed får du mulighed 
for at se dine egne idéer blive omsat til konkrete, værdiskabende løsninger.
Vores sammenhold er stærkt, og ud over gode kollegaer tilbyder vi sundhedsforsikring og mulighed for fleksible arbejdstider.

Ansøgning og tiltrædelse
Er du interesseret i stillingen, så send os din ansøgning samt CV. Vi indkalder løbende kandidater. Tiltrædelse snarest muligt.
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte direktør Casper Hansen på telefon 29 91 37 91 eller 
e-mail: CHA@technicon.dk.

Send din ansøgning på mail til:

Technicon ApS, e-mail: application@technicon.dk mærket “Ansøgning programmør” i emnefeltet.
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