
VI SØGER EN

Servicetekniker

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

Du bliver en del af Technicons serviceafdeling med fokus på service og fejlfinding på 
automatiseret produktionsudstyr hos bl.a. Novo Nordisk – Vestas – Danfoss og lignende.

Vi forventer, at du som servicetekniker:
• Har erfaring med automatiseret produktionsudstyr, enten fra design og programmering 

eller fra vedligeholdelse
• Har erfaring med programmering af PLC’er, – måske også robotprogrammering
• Er fleksibel med hensyn til tid og sted, for at holde vores kunders nedetid på et 

minimum
• Bliver motiveret af at løse vores kunders problemer og udfordringer
• Er flydende på dansk og behersker engelsk i skrift og tale
• Er stærk analytisk og struktureret i din tilgang til arbejdet
• Er selvkørende, og du følger opgaven hele vejen til enden
• Er automationstekniker, automationsteknolog, maskinmester eller lignende

Du er med til at planlægge dit eget arbejde, da 8 ud af 10 arbejdsdage foregår på vores 
kunders adresse. De resterende dage foregår enten hjemmefra eller fra vores hovedkontor 
i Hobro.
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Læs mere    



Hvad tilbyder vi?
Vi tilbyder en spændende og innovativ arbejdsplads med en god atmosfære, der giver dig 
plads til at være dig selv.

• Mere end 70 nye fantastiske kollegaer
• Specialiseret produkttræning i robotteknologi
• Mulighed for efteruddannelse
• Gode og fleksible arbejdsforhold
• En kultur præget af stort ansvar og fleksibilitet
• Sociale kollegaer med teamarrangementer hver måned (frivillig)

Sådan ansøger du
Du kan søge stillingen ved at sende en traditionel ansøgning og CV. Hvis du hellere vil 
sende en videoansøgning, er du meget velkommen til at gøre det. Send venligst din 
ansøgning via dette link. Vi indkalder løbende til samtaler, så vi hører gerne fra dig snarest.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Mads Kristensen på  
tlf. 92440303 eller e-mail mek@technicon.dk.

Vi glæder os 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.

TECHNICON A/S | Sjællandsvej 19 | DK-9500 Hobro | Tel: +45 6464 5075 | www.technicon.dk

Ansøg nu    
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