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Erfaren robotprogrammør - stærk i PLC/HMI søges
Elsker du at hjælpe kunder, brænder du for robotter, er du vild med udfordringer og trives du 
med at skabe løsninger i tæt samarbejde med andre?

Så er du sandsynligvis vores nye servicetekniker. Hos Technicon har vi travlt, og for at fastholde og styrke vores vækst søger vi 
nu en erfaren servicetekniker med robotprogrammørkompetencer.

Om jobbet
Som vores nye robotprogrammør bliver du en del af vores service- og supportteam, som dækker hele landet.
Dit arbejde kommer primært til at foregå på vores kunders adresser. Hvor du selv bor, er ikke så væsentlig: Det er din 
indstilling, kompetencer og erfaringer til gengæld.

Dine arbejdsområder omfatter især:
 • Montage af hhv. kabel- og pneumatiske installationere 
 • Service og fejlfinding på PLC (Siemens, Beckhoff, Rockwell) -, HMI- og robotsoftware
 • Fejlfinding på mekaniske og elektriske komponenter
 • Programanalyse og procesoptimering
 • Service på robot og -udstyr (UR, Kuka, Fanuc, MiR)
 • Tilretning af dokumentation

Hvad forventer vi af dig?
Din baggrund er automationstekniker, automationsteknolog eller robotprogrammør. Du har flere års erfaring med robot- 
og automationsløsninger, herunder mekaniske og elektriske serviceopgaver. PLC/HMI-programmering er blandt dine 
spidskompetencer og du har et solidt kendskab til LADDER (LD) og struktureret tekst (STL).

Du er målrettet, struktureret og resultatorienteret. Desuden er du initiativrig, selvstændig, vant til at tage ansvar og tænker 
gerne ud af boksen.

Med din åbne personlighed skaber og holder du en god kundekontakt. Samtidig sætter du en ære i altid at levere god service 
- også når tingene går stærkt og opgaverne står i kø. Du har et stabilt drive og er god til at følge opgaverne til dørs, så kunden 
altid er tilfreds, når du går ud ad døren.

Kort om os 
Technicon er leverandør af komplette automations- og robotløsninger. Vi er specialister i enhver form for 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, og siden etableringen i 2014 er vi vokset markant. I dag er vi mere end 45 medarbejdere alle med dyb 
faglighed og højt engagement, og i 2020 blev vi kåret til Gazelle af Børsen.

Vi tilbyder
Er du vores nye kollega, bliver du en del af en robotteknologisk virksomhed i høj vækst, med stærkt sammenhold og en åben 
og fri kultur.

Udover attraktive løn- og pensionsforhold, tilbyder vi en spændende hverdag med rig mulighed for faglige udfordringer, 
medbestemmelse og personlig udvikling.

Ansøgning og tiltrædelse
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og tilhørende CV hurtigst muligt. Vi indkalder løbende kandidater til samtale, og 
tiltrædelse er snarest muligt.

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.
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