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Mekanisk konstruktør

Du bliver en del af et innovativt og fleksibelt miljø, hvor din mening vægtes højt!

Om jobbet
Technicon søger en mekanisk konstruktør, som kan bidrage til konceptudvikling, design og fremstilling af specialmaskiner og 
robotanlæg. Afhængig af erfaring og kompetencer, vil du enten få ansvaret for mekanikken på hele anlægget eller på dele af 
det. Hos Technicon arbejder vi i tværfaglige teams og projektorienteret. Du vil derfor kunne følge hele projektprocessen og 
slutteligt se dine konstruktioner tage form i vores eget værksted.

Dine primære opgaver og ansvarsområder bliver at:
• Konceptudvikling samt udvikling af specialløsninger
• Udvikling af turn-key-løsninger indenfor industri 4.0
• 2D/3D-konstruktion
• Valg af komponenter, sensorer og metoder

Hvem er du?
Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelsesbaggrund som ingeniør eller maskintekniker. Det vigtigste er, at din 
forståelse for mekanisk konstruktion og indblik i tværfaglige emner som elektronik, pneumatik, styring og sensorik er i top. 

Du har gerne erfaring med udvikling af elektro-mekaniske systemer til industrien og kendskab til eller erfaring med robot- og 
automationsløsninger. Det er også en fordel, hvis du har erfaring med risikovurdering og CE-mærkning. 

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.

Hvad tilbyder vi dig?
Det er vigtigt, at du kan være dig selv, og hos os får du plads til dit eget liv. Vores arbejdskultur bærer derfor præg af stor 
fleksibilitet. Vil du gerne arbejde kl. 8-16 eller foretrækker du kl. 10-11 og så igen kl. 14-21? Vi er meget åbne for at passe 
arbejdet ind, hvor det passer DIG bedst.

• Skønt arbejdsmiljø med humor i hverdagen
• Gode og fleksible arbejdsforhold
• Vi fokuserer på dig og dine ønsker
• Mulighed for efteruddannelse

Vi tilbyder dig en spændende og nytænkende arbejdsplads, hvor der er rigtig god stemning og du får plads til at være dig 
selv.

Hvem er vi?
Technicon drives af et stærkt sammenhold blandt nysgerrige medarbejdere. Vi kan levere de bedste robotløsninger, bl.a. fordi 
vi målrettet opbygger vores teams med fokus på diversitet, både i personlige kompetencer og faglige kvalifikationer.

Vi er specialister i at skabe brugervenlige automationsløsninger, og arbejder ud fra forståelsen af, at samspillet mellem 
robotter og mennesker skaber bedst mulig effektivitet.

Technicon blev etableret i 2014 og firmaet har været i kontinuerlig vækst siden. Vi har vundet Børsens Gazelle Pris for tredje år 
i træk.

Sådan søger du
Du kan søge stillingen ved at sende en helt traditionel ansøgning og CV, men hvis du hellere vil sende en videoansøgning, er 
du meget velkommen til det. Vi indkalder løbende til samtale, så vi vil gerne høre fra dig snart via jobindex.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Mads Eskelund Kristensen på tlf. 9244 0303 eller e-mail mek@technicon.dk.

Vi ser meget frem til at høre fra dig.
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