Robot Nordic søger en rutineret projektleder/konstruktør. Du får en alsidig rolle, hvor du deltager i projekter
fra ide- til afleveringsfasen og er med til at sikre at disse projekter køres succesfuldt igennem.
I samarbejde med salgsafdelingen og kunden udfærdiger vi løsninger og udarbejder den nødvendige
dokumentation og tegninger for endelig opbygning. Du er projektleder på dine projekter frem til leveringen.
Dine arbejdsopgaver omfatter:
•

Projektledelse fra start til slut.

•

Udvikling og konstruktion af projekt i samarbejde med resten af virksomheden.

•

Udarbejdelse af tegningsdokumentation og produktionstegninger i Inventor 3D.

•

Projektindkøb, koordinering og opfølgning på leverancer.

•

Kontakt med både kunder og leverandører.
Dine kvalifikationer:

•

En uddannelse som ingeniør, maskinteknikker eller lign. med en håndværksmæssig baggrund som
maskinarbejder/værktøjsmager eller lign.

•

Erfaring som håndværker.

•

Erfaring med konstruktion og fremstillingsproblematikker.

•

Erfaring eller stor interesse i projektledelse.

•

Gerne med kendskab robotter og PLC.

•

Dansk og engelsk i skrift og tale.
Personprofilen:
Du er en person der trives med flere og alsidige opgaver ad gangen. Du formår at holde overblikket over
dine sager og samtidig kunne arbejde med at få detaljerne på plads. Du trives i en mindre virksomhed hvor
samarbejdet og det gode humør vægtes højt.
Virksomheden:
Udvikler spændende automatiseringsløsninger til industrien, vi er med fra idefase til implementeringen i
produktionen. Vi står for at idegenerere, konstruere, producere, bygge, samle, programmere, teste og
installere.
Du bliver et stærkt team og en virksomhed der arbejder med masser af spændende og udfordrende opgaver.
Der vil være store muligheder for at sætte sit personlige præg på jobbet, i en selvstændig og dynamisk
hverdag.
Tiltrædelse:
Snarest muligt.
Ansøgning:
Lyder jobbet interessant for dig, skal du sende en ansøgning hurtigst muligt til:
Michael Hye Nielsen
Direktør / CEO
Sivlandvænget 3
DK-5260 Odense S
Tel.(mob.): +45 24 40 80 94
Mail: mhn@robotnordic.dk
www.robotnordic.dk
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