
VI SØGER EN

El-Konstruktør

KOM MED PÅ VORES HOLD  
AF TALENTFULDE OG INSPIRERENDE KOLLEGER  
I ET FØRENDE AUTOMATIONSHUS 

Som el-konstruktør vil du komme til at varetage konstruktion og tegning af elektriske
designs, analysere, gennemføre kvalitetssikring, udstyrsinspektioner og køre diagnostik.
El-konstruktøren skal sikre, at projekter afsluttes til tiden og i henhold til specifikationer.
Vores hovedkvarter er i Hobro. 

Hvem er du? 
• Du er fagligt dygtig og har sans for detaljen og “den smarte løsning”
• Du er enten automationstekniker, elektroingeniør, skibsingeniør eller elektriker
• Du brænder for el-design og el-montage, og du kan se dig selv kombinere de to ting
• Du arbejder struktureret og ansvarligt og altid med et højt kvalitetsniveau
• Du taler og skriver dansk og engelsk på højt niveau

Daglige opgaver
• Elektrisk design i PC-Schematic
• El-montage og pneumatiske installationer
• Samling af relæskabe, herunder opsætning af fx frekvensomformere
• Funktionsafklaring og test af nye komponenter
• Oprettelse af dokumentationsspecifikationer, skemaer og diagrammer vedrørende 

projekter 

Læs mere    
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Hvad tilbyder vi?
• Mere end 75 nye kolleger
• En markant voksende automationsvirksomhed
• En arbejdskultur præget af stort ansvar, fleksibilitet og frihed til at sætte dit eget præg 

på opgaverne
• Gode og fleksible arbejdsforhold – foretrækker du at arbejde mellem klokken 8 og 16, 

eller vil du hellere starte din dag klokken 10? Vi er meget åbne, når det kommer til at 
vælge arbejdstider, der passer dig bedst

• Mulighed for efteruddannelse og personlig udvikling
• Et godt arbejdsmiljø med humor i hverdagen 

Sådan søger du
Du kan søge stillingen ved at sende din ansøgning samt CV, men hvis du hellere vil sende 
en videoansøgning, er du meget velkommen til det. 

Send venligst din ansøgning via følgende link. Vi indkalder løbende til samtale, så vi vil
gerne høre fra dig snarest. 

Hvis du har nogle spørgsmål angående stillingen, er du velkommen til at kontakte  
Mads Kristensen på tlf. 92 44 03 03 eller e-mail mek@technicon.dk. 

Vi ser frem til at høre fra dig. 

HVEM ER VI?

Technicon er drevet af et stærkt sammenhold blandt nysgerrige medarbejdere. Vi leverer de bedste robotløsninger, fordi vi til 
stadighed bygger vores teams med fokus på mangfoldighed, både i personlige kompetencer og faglige kvalifikationer. Vi har 
specialiseret os i at skabe brugervenlige automatiseringsløsninger, og arbejder med den forståelse, at samspillet mellem robotter  
og mennesker skaber den højest mulige effektivitet. Technicon blev etableret i 2014, og virksomheden har været i konstant vækst 
siden. For nylig vandt vi Børsens Gazellepris for fjerde år i træk.
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