
Har du en høj teknisk faglighed indenfor el og mekanik, lyst til at arbejde med den nyeste robotteknologi 
indenfor svejsning og er klar til nye udfordringer, så har vi jobbet til dig! 

VIRKSOMHEDEN
Inrotech er en ung og dynamisk vækstvirksomhed, der leverer unikke svejserobot-løsninger til sværindustrien. 
Stort set den samlede produktion går til eksportmarkeder både i og udenfor Europa. P.t. er vi ca. 40 medarbejdere, 
men dette tal forventes at stige kraftigt i de kommende år. Bag firmaet står der en solid ejerkreds, ligesom der er 
etableret en særdeles kompetent bestyrelse. Tonen og miljøet i firmaet er uformelt og præges af en god teamspirit.
Hvis har du lyst til at være med til at skabe noget nyt og stort, så meld dig på banen. 
Se mere på http://www.Inrotech.com/

JOBBET
• Montering og test af robotsystemer i Inrotechs værksted
• Installering, test og indkøring af svejserobotter hos kunden
• Uddannelse af operatører og brugere 
• Tæt samarbejde med udviklingsteamet
• Programmering af svejserobotter (i mindre omfang)
• Der må påregnes en del rejseaktivitet (40-80 dage om året)
• Jobbet indeholder gode udviklingsmuligheder for den rette person
• Du vil få en del intern oplæring og uddannelse samt en mentor, som kan hjælpe dig igang i starten

FAGLIG PROFIL
• Har en relevant uddannelsesbaggrund - Automationsteknolog eller skibsbygger, smed, el.lign. med en el-overbygning
• Minimum 5 års erfaring fra relevant stilling 
• Elteknisk og mekanisk viden og kompetencer
• Kendskab til svejsning og svejseprocesser
• Interesse for computerteknologi
• Kendskab til robotter er en fordel

PERSONLIG PROFIL
• Selvstændig
• Løsningsorienteret og tager ansvar
• Fleksibel
• Tillidsskabende
• Team player
• Engelsk på teknisk niveau

DU TILBYDES
At være en del af en hastigt voksende og specialiseret virksomhed med internationale berøringsflader. Du tilbydes desuden 
muligheden for indflydelse og for at vokse med virksomheden både på det professionelle og personlige plan.
Stillingen skal besættes hurtigst muligt, og vi indkalder kanditerne løbende til interview. Du bedes sende din ansøgning til:
job@inrotech.com med mærket: Robottekniker

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Henrik Lenskjold på 22617426
Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

VI SØGER ENDNU EN DYGTIG OG ERFAREN ROBOTTEKNIKER, 

SOM ER GLAD FOR AT REJSE!


