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Mekanisk konstruktør til robotvirksomhed

Er du faglig stærk, innovativ og elsker du at skabe synlige resultater i tæt samarbejde med andre? Vil du være med i front med 
udvikling af avancerede automationsløsninger? Søger du en spændende hverdag med udfordringer og medbestemmelse? Så 
send os en ansøgning – for vi vil gerne have dig som vores nye kollega.

Om jobbet
Til snarlig besættelse søger Technicon en maskiningeniør, som kan bidrage til udarbejdelse af koncepter, udvikling og 
evaluering af udviklingsopgaver samt medvirke til udvikling og konstruktion af robotanlæg samt testudstyr. Det er en 
tværfaglig rolle, som bl.a. indeholder systemudvikling: 2D/3D-konstruktion, beregninger, teknologivalg etc.  
Erfaring med risikovurdering og CE-mærkning er en fordel.

Du kommer til at arbejde med opgaver i alle trin fra indledende ide til endelig implementering, og dine primære opgaver og 
ansvarsområder bliver:

• Konceptudvikling samt udvikling af specialløsninger.
• Udvikling af turn-key-løsninger indenfor industri 4.0.
• 2D/3D-konstruktion.
• Valg af komponenter, sensorer og metoder.

Vi er en flad organisation, hvor der er kort fra idé til handling. Hos os er medbestemmelse og personlig udvikling 
nøglebegreber.

Hvad forventer vi af dig?
Du har en baggrund som maskiningeniør, civilingeniør inden for maskinteknik eller tilsvarende. Din forståelse og indblik i 
tværfaglige emner som elektronik, pneumatik, styring og sensorik er i top, og du har erfaring med udvikling af mekaniske 
systemer til industrien. Det er et yderligere plus, hvis du også har erfaringer med robot- og automationsløsninger.

Initiativ, selvstændighed og ansvarlighed er ord, der karakteriserer dig. Du er kendt for at have et godt drive og er skrap til at 
drible projekterne helt i mål.

Du er ikke blot resultatorienteret – du er samtidig en holdspiller. Vi har et godt sammenhold og vores uformelle omgangstone 
er god, givende og fri. Vi forventer vi at du bidrager til at sikre og positivt præge virksomhedskulturen.

Om Technicon:
Hos Technicon er vi specialister i brugervenlig teknologi. Vi udvikler og sælger innovative automations- og robotløsninger, der 
løser produktionsmæssige udfordringer, sikrer korte omstillingstider og øgede samarbejdsmuligheder robotter og mennesker 
imellem.

I dag er vi over 50 dedikerede medarbejdere. Væksten, viljen og tempoet er højt, 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 
tiltrædelse er snarest muligt– dog senest 1. august 2021.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte ressource- og kompetencechef Mads Eskelund Kristensen på 
tlf. 9244 0303 eller e-mail: MEK@technicon.dk.

Send din ansøgning på mail til:

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