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Softwaredesigner/softwareingeniør til dynamisk robotvirksomhed i Hobro

Om jobbet
Drømmer du om at udvikle state of the art software-løsninger til en dynamisk robotvirksomhed i vækst? Vil du gerne arbejde 
på en innovativ arbejdsplads, hvor opgaverne er udfordrende, hvor gennemsnitsalderen er lav og hvor tempoet er højt? Så er 
du muligvis en af vores kommende kollegaer. 

Technicon udvikler og sælger fleksibel automationsteknologi, der effektivt løser produktionsudfordringer for en bred vifte 
af produktionsvirksomheder. Vi vokser, og vi er idag ca. 35 ansatte. Vores vækst er drevet af høj viden og stor dedikation hos 
samtlige medarbejdere.

Som software designer/softwareingeniør hos os får du ansvaret for at udvikle softwareløsninger, der sikrer kvalitet 
og stabilitet i vores projekter. Bliver du en del af Technicons stærke team, kommer du til at arbejde med udvikling af 
højteknologiske automationsløsninger for en række af landets førende virksomheder.

Om Technicon
Technicon er en flad organisation. Frihedsgraden er høj og der er kort fra idé til handling. Som softwaredesigner hos os får du 
en spændende hverdag med en lige dele udfordringer og medbestemmelse.

Du får stor mulighed for at tilrettelægge de alsidige spændende og krævende opgaver, som det passer dig. Det vigtigste for 
os er at du leverer effektive resultater, der altid lever op til høje krav til kvalitet og dokumentation.

Du involveres i alle facetter og kommer til at deltage i samtlige projektfaser: fra ordre til design, programmering, test, 
indkøring og afslutning. Du kommer desuden til at arbejde selvstændigt hos vores kunder med opgaver indenfor 
projektindkøring samt fejlfinding af elektriske- og softwareløsninger.

Hvem søger vi?
Du har sandsynligvis en videregående uddannelse, og du har en faglig baggrund som automatiktekniker, 
automationsteknolog, robotics, software ingeniør eller lignende.

Dine opgaver er alsidige, varierende og krævende. Derfor er det vigtigt, at du har stærke kompetencer inden for udvikling af 
megatroniske systemer. Har du erfaringer bl.a. med softwareløsninger i en projektvirksomhed er det et ekstra plus.

Du får frihed under ansvar og vi stiller høje krav til dig og din faglighed. Det er vigtigt at du både er holdspiller og samtidig 
kan agere selvstændigt og tage initiativ. Du er kompetent, kreativ og har kvalitetssans. Derfor besidder du både det gyldne 
overblik, har altid styr på detaljen og lever selvsagt op til både egne og teamets deadlines.

Du elsker at tage ansvar og har en vedholdende tilgang til dine opgaver. Kort sagt sætter du en ære i at løse opgaverne 
struktureret og rettidigt.
Vigtige kvalifikationer er hos dig er:
 • at du kombinerer selvstændighed og holdånd
 • at du tænker innovativt
 • at følge projekter helt til dørs

Som kollega er du fleksibel og hjælpsom og er ikke bleg for at dele ud af din viden. Du bidrager dagligt med et positivt humør, 
og vi forventer at du behersker såvel dansk som engelsk mundtligt og skriftligt på 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, 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 indkalder løbende 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 softwaredesigner/-ingeniør” i emnefeltet.
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