
VI MANGLER EN ROBOTTEKNIKER SOM I SAMSPIL MED KOLLEGAER, KAN VÆRE MED TIL AT LØFTE 
DET EL-TEKNISKE NIVEAU VED BYGNING OG INSTALLATION AF VORES ROBOTSYSTEMER. 

VIRKSOMHEDEN
Inrotech er en ung og dynamisk vækstvirksomhed, der leverer unikke og teknisk førende svejserobotløs-
ninger til sværindustrien på det globale marked. P.t. er vi ca. 36 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 flad organisations-
struktur. Vi er meget innovative og har en ambition om at styrke vores el-tekniske niveau yderligere, derfor 
søger vi en erfaren og selvkørende tekniker. (se mere på inrotech.com)

ARBEJDSOPGAVER
• Bygge og installere svejserobot anlæg i huset og on-site hos kunden (Europa, Asien og USA)
• Opsætning af PLC og I/O moduler
• Deltage som sparringspartner i udviklingsprojekter
• Yde online og on-site service og support til kunden
• Fejlsøgning på robotsystemet
• 20-30 rejsedage pr. år

FAGLIGE KOMPETENCER 
• God håndværker
• El-teknisk stærk
• Erfaren IT-bruger
• Kendskab til robotter er ikke et krav, men passion for teknik er en forudsætning
• Du taler og skriver både dansk og engelsk på rimeligt niveau 

PERSONLIG PROFIL
• Du er selvstændig, men kan også fungere aktivt i teams
• Proaktiv og struktureret
• Arbejdsom og tør godt at tage ansvar
• Positiv indstillet og serviceminded
• Godt humør og god humor

UDDANNELSE OG ERFARING
• Automatiktekniker, elektriker, mekaniker el.lig.
• 3 års erfaring med el og styringer
 
ANSØGNING
Har du spørgsmål til stillingen eller vil vide mere er du velkommen til at kontakte Henrik Lenskjold på  
tlf.: 2261 7426, e-mail: hle@inrotech.com. Hvis du mener, at du er den rette til stillingen, så send din an-
søgning og CV med et vellignende foto til job@inrotech.com og skriv ”Robottekniker” i emnefeltet. Vi holder 
samtaler løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt og senest den 10. juli 2020. Tiltrædelse hurtigst 
muligt. 

Robottekniker med el-teknisk baggrund


