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Robotprogammør med god teknisk baggrund søges til spændende 

automationsvirksomhed  

Virksomheden 
Vores kunde Flextek A/S sælger, implementerer og servicerer komplette CNC maskin- og 
robotløsninger fra flere af verdens førende producenter til den danske metalindustri.  
 
Virksomheden har specialiseret sig i løsninger, der nemt og effektivt implementeres og giver 
kunderne hurtige konkurrencefordele med øget effektivitet.  
 
Flextek A/S sikrer sine kunder en stor driftssikkerhed med en omfattende og landsdækkende 
serviceafdeling som tilbyder døgnservice, servicekontrakter og support, ligesom effektiv logistik 
sikrer dag-til-dag levering af reservedele.  
 
Virksomheden har en høj standard i gennemførelsen af projekterne, og alle projekter gennemføres 
efter egenudviklet og gennemprøvet projektmodel.  
 
 
Domicil: Hedensted.   
 
Se mere om virksomheden her: 
 
http://flextek.dk 

Organisation 
Der er ca. 60 ansatte i virksomheden. 

Stillingen 
Robotprogrammøren indgår i et team af kompetente robotprogrammører i projektafdelingen og 

refererer til projektchefen. 

Der arbejdes med flytbare robotceller, standard robotceller med få kundetilpasninger samt rent 

kundetilpassede løsninger designet fra bunden. 

Robotprogrammøren er ansvarlig for programmering, installation, idriftsættelse og test af 

robotceller hos kunder i hele landet. Han/hun kommer alene til at beskæftige sig med den nyeste 

teknologi inden for området. 

Opgaver: 

• Klargøring, programmering og test af robotter på virksomheden i Hedensted 

http://flextek.dk/
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• Programmering og implementering af robotløsninger, PLC’ere og robotter til CNC maskiner 

hos kunderne 

• Uddannelse af kunderne i forbindelse med opstart 

 

Der tilbydes en attraktiv gage i forhold til kravene i stillingen.  

 

Kandidaten 

Du sidder i en lignende stilling og har en stærk el teknisk baggrund, men du ønsker at få mere 

indflydelse på tingene og være med til at videreudvikle koncepterne. Du har en uddannelse som 

f.eks. stærkstrømstekniker, el-installatør, elektriker, automatikmekaniker eller el-ingeniør. 

Du har programmeringserfaring inden for Yaksawa Motoman, Fanuc, Kuka eller lignende.   

Du har en solid indsigt inden for styringer, og du er god til at designe og programmere løsningerne.  

Du har gerne erfaring med værktøjsmaskiner, robotter og andet automationsudstyr. 

Du er som person struktureret og kan selvstændigt organisere din dag. Du er systematisk, præcis 

og stiller høje krav til kvalitet.  

 

Ansøgning 

Ansøgning sendes til Ulrik Bo Andersen på mailadresse ua@expuri.com 

Kontakt for yderligere oplysninger 

Ulrik Bo Andersen 

Headhunter og CEO 

Mail: ua@expuri.com  

Mobil:  31 33 82 21 

mailto:ua@expuri.com

