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El-konstruktør - komplette automations- og robotløsninger

Til vores hovedkontor i Hobro søger Technicon nu en kvalitetsorienteret el-konstruktør, der skal sikre at vores avancerede 
robotløsninger, tilhørende styretavler og elektriske og pneumatiske installationer fortsat er blandt branchens bedste.

Om jobbet
Technicon udvikler og sælger fleksible automationsteknologi der effektivt løser produktionsudfordringer for en bred vifte af 
virksomheder. Technicon vokser. Vores vækst er drevet af høj viden og vilje hos alle medarbejdere. 

Du kommer til at arbejde med udvikling af mekaniske systemer inden for både vind-, produktion-, energi- og 
medicinalsektoren. Som vores nye el-konstuktør bliver du en del af vores stærke team, som sikrer at vi altid lever op til vores 
kunders høje kvalitetskrav.

De varierende opgaver er spændende og krævende, og hos os er tempoet og humøret højt. Derfor er det vigtigt at du 
både er holdspiller og samtidig kan agere selvstændigt og tage initiativ. Du har kvalitetssans, mestrer overblikket, og dine 
kompetencer inden for udvikling af tavler og mekatroniske systemer er helt i top. 

Du kommer til at udføre forskellige montage- og testopgaver, og dine primære arbejdesopgaver bliver: • Montage af hhv. 
kabel- og pneumatiske installationer 
 • Opbygning af styretavler, herunder opsætning af bl.a. frekvensomformere 
 • Mindre opgaver med PLC-programmering 
 • Afprøvning af komponenter 

Du får ansvar og udfordringer i en automationsafdeling, hvor alle nyder det uformelle miljø. Vi har højt til loftet, tæt 
tværgående samarbejde og en dagligdag med plads til god humor. For den rette person er der rig mulighed for såvel faglig 
som personlig udvikling.

Hvad forventer vi af dig?
Du er fagligt stærk. Udover indgående viden om elektronik, installation og montage, har du en uddannelsesmæssig baggrund 
som industrielektriker, automatiktekniker eller anden type el-faglig uddannelse. Du arbejder struktureret og ansvarsfuld og 
leverer altid kvalitet i til tider pressede situationer.
Du behersker dansk og engelsk mundtligt og skriftligt på et højt niveau.

Kort om os 
Technicon er specialister i brugervenlig teknologi, som sikrer korte omstillingstider og øgede samarbejdsmuligheder robotter 
og mennesker imellem. Desuden er Technicon teknologisk udviklingspartner for mange industrivirksomheder. I dag er vi mere 
end 35 dedikerede medarbejdere. I fjor blev vi kåret til Gazelle-virksomhed, vi er i vækst og siden etableringen i 2014 er vi 
vokset markant. Baggrunden for vores vækst ligger i vores dybe faglighed og høje engagement.

Ansøgning og tiltrædelse
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og tilhørende CV hurtigst muligt. Vi vil løbende indkalde kandidater til samtale, og 
forventer tiltrædelse snarest – dog senest 1. oktober 2020.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vores tekniske direktør Jakob Goul Rømsgaard på tlf. 4010 
1811 eller e-mail: JGR@technicon.dk

Send din ansøgning på mail til:

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

Fagligt stærk
El-konstruktør
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