Robot Tekniker/ Automati ktekniker

Er du en engageret robot tekniker og har en passion for
elektronik, teknik og mekanik? Ser du dig selv i en
international virksomhed i udvikling og med fokus på
automation? Så har vi jobbet til dig!
Dine primære ansvarsområder
Vi søger en ny robot tekniker til vores team i Horsens, som på nuværende tidspunkt består af fire personer.
Som vores nye robot tekniker, vil du blive en vigtig del af et energisk team, som har det overordnede ansvar
for at indkøre nye robotter samt optimering af automationslinjer. I jobbet skal du bl.a. arbejde med alle aspekter
af fejlfinding på maskiner, også det der giver snavs på fingrene. Derfor søger vi en person med mekanisk,
pragmatisk og el-teknisk snilde.
Dine fagl ige kval ifikationer omfatter bl .a.:
•

Uddannelse som, Automatiktekniker, elektroniktekniker eller lignende relevant uddannelse

•

Erfaring med programmering og idriftsætte industrirobotter – erfaring med Fanuc / Denso robotter er et
plus

•

Offline programmering af industriteknisk anlæg

•

Gode dansk og engelsk kundskaber

Dine tekniske erfaringer:
•

Du har erfaring i at bygge styretavler til robotter

•

Du har erfaring med PLC styring

•

Du har en god mekanisk forståelse – evnen til at gøre det umulige muligt

•

At udarbejde elektriske diagrammer

•

Du har erfaring med Microsoft Office Pakken

Som person, l igger vi vægt på at du…
•

er en ildsjæl og er både engageret og passioneret for dit fag

•

kan arbejde selvstændigt, men også fungere godt i et team

•

kan oversætte forretningssprog til teknisk og vice versa

•

arbejder stabilt og er god til at overholde deadlines

•

har et godt humør og en god ordenssans

Hvordan ansøger du?
Hvis du synes det lyder spændende og matcher dine kvalifikationer, så send os din ansøgning på
HR@bbelectronics.dk. Der afholdes interviews løbende og stillingen vil blive besat når den rette kandidat er
fundet.
Hvis du har lyst til at vide mere om os er du velkommen til at gå ind på vores hjemmeside www.bbelectronics.dk
eller kontakte HR manager Ditte Finsen på dfi@bbelectronics.dk eller på telefon 7625 1006. Hvis du vil høre
mere om stillingen kontakt Lars Ehmsen på mail leh@bbelectronics.dk eller telefon 4044 4698

About BB El ectronics
BB Electronics A/S, established in 1975, is one of Scandinavia’s leading service companies within electronics production. We
offer services within design for manufacturing, sourcing, production, test, box build and system integration, distribut ion, and
after sales services. It is our vision to be Northern Europe’s leading EMS supplier of products within batch production of
electronics. We produce for companies within a long range of businesses, e.g. industry, telecommunication, IT, medical,
transportation and a number of niche industries. We employ around 500 employees, and our administrative head quarter is
located in Horsens, Denmark with production facilities in both Suzhou, China and Horsens, Denmark.

