Robottekniker
- til programmering og indkøring af robotter
F10 Human Resource søger for DanRobotics A/S

Virksomheden
DanRobotics A/S har siden 2002 udstyret og implementeret robotter til den danske industri.
Virksomheden består af nogle erfarings- og videnstunge, dedikerede medarbejdere som
hver især har ekspertise indenfor deres specifikke tekniske fagområde.
Med fokus på at skabe mest mulig værdi og gevinst for kunden, fokuserer organisationen
på at levere kundetilpassede kvalitetsprodukter og løsninger.
Dette har DanRobotics stor succes med og søger derfor at udvide medarbejderstaben.
Læs mere om virksomheden: www.danrobotics.dk
Stillingen
Som robottekniker hos DanRobotics vil du få ansvaret for at programmere og idriftsætte
industrirobotter. Herunder vil du arbejde med:
•

Kundetilpassede programmeringsopgaver hos kunden

•

Idriftsættelse – opsætning og indkøring af kundeanlæg

•

Ad hoc programmeringsopgaver

•

Oplære kunden i programmering af robotter

•

Tværorganisatoriske opgaver

Du vil få en fast base på vores værksted i Middelfart, men der må påregnes en del
rejseaktivitet med kundebesøg i hele Danmark.
Faglig profil
• Du har stor erfaring med programmering af svejseløsninger

•

Du har erfaring med programmering af industrirobotter (gerne ABB, rapid
programmering)

•

Du har kendskab til svejsning

•

Evt. Erfaring med offline programmering

•

Du kan begå dig på engelsk

Personlig profil
Du er initiativtageren der arbejder selvstændigt, detaljeorienteret og går op i kvaliteten af
dit arbejde samtidig med, at du har fokus på deadlines. Du er god til at lytte og kan
omsætte kundens behov i praksis. Du kan kommunikere og samarbejde med alle slags
mennesker, og drives af at arbejde med projekter fra start til slut.
Du tilbydes
Et spændende job, hvor du får et stort ansvar med alsidige opgaver. Du bliver en del af et
fagligt engageret team med et godt kollegialt fællesskab.
Der vil være stor variation i din hverdag, hvor du vil blive udfordret med de nyeste
teknologier og få mulighed for at udvikle dig i et uformelt arbejdsmiljø med kompetente
medarbejdere. Ydermere vil du løbende blive uddannet i de nyeste teknologier.
Søg stillingen via dette link: 2114
Har du spørgsmål vedr. stillingen, bedes du kontakte Jørn Ravn på tlf.: 2483 6084.
Vi ser frem til at høre fra dig
Med venlig hilsen
F10 Human Resource
Følg F10 Human Resource på www.linkedin.com/company/f10-hr-&-rekruttering

