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CE-specialist i maskinsikkerhed og kvalitetssikringsmedarbejder

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

Om jobbet
Vi har brug for en skarp medarbejder til kvalitetssikring, da vi oplever, at vores ambitiøse kunder sætter flere gode krav til 
vores samarbejde. Derfor har vi brug for at udvide vores kapacitet.

Det er en nyoprettet stilling, hvor du bl.a. vil arbejde med følgende:

CE Specialist
V i  s ø g e r  e n

www.technicon.dk   I   autoriseret UR og MIR forhandler

• Deltage i designfasen af vores robot samt automationsløsninger, hvor dine inputs vil blive vægtet højt i 
forhold til at kunne levere en sikker maskine. 

• Deltage i diverse møder med vores kunder, hvor du er specialisten i forhold til afklaring af det 
sikkerhedsmæssige aspekt i vores leverance om så det er en stand-alone eller en del-maskine leverancen 
består af. 

• Udarbejdelse af skarpe samt nytænkende risikovurderinger, der gør at vi kan blive ved med at være 
innovative samt lever cutting edge teknologi. 

• Udarbejdelse og samling af brugermanualer og vedligeholdelsesmanualer i stærkt samarbejde med det 
enkelte projektteam, hvor du koordinerer samt samler specialisternes leverancer. 

• I samarbejde med projektteamet udarbejdelse og samling af tekniske dossier og anden dokumentation iht. 
maskindirektivet, der gør at vi ved afslutning kan binde en pæn sløjfe på vores projekter. 

• Hvis du har lysten samt evnerne, være med til at sikre struktur fra start samt præge udviklingen af CE-
aktiviteterne i en hastigt vækstende virksomhed.

Arbejdsopgaverne er alsidige, og du får stor mulighed for selv at præge stillingen.

Hvem er du?
Vi søger en maskiningeniør, maskinmester eller lignende, som har erfaring med CE-mærkning, gerne indenfor Food, Pharma 
eller Medtech. Derudover ser vi gerne, at du har kendskab til GMP, FS, HDS.

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.

https://www.jobindex.dk/jobannonce/449742/ce-specialist-machine-safety-and-quality-assurance-
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