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SAXE Hansen A/S i Randers søger en Teknisk assistent 
 
 
Ønsker du en fleksibel, alsidig og udviklende arbejdsdag, hvor din viden og kompetencer indenfor assistance til 
konstruktion af robotter og maskinanlæg udfordres? 

Vi er en dynamisk konstruktionsafdeling på seks mand i SAXE Group. Vi udvider løbende med nye 
forretningsområder og kan således tilbyde gode muligheder for faglig og personlig udvikling. 

Vores produkter er overvejende robotanlæg til plastindustrien, typisk bestående af 6 aksede robotløsninger, Co-Bots 
og lineære servo-robotter. Vi henvender os primært til større medicinal- og emballage kunder, som ønsker turn-key 
løsninger til automatisering af deres produktion 
 
Stillingen refererer til den tekniske chef i tæt samarbejde med kollegaer i lignende funktioner i Randers, Værløse, og 
Hvidovre. 
 
 
OM JOBBET 
 

• Teknisk efterbehandling af ingeniør og konstruktørs arbejde. 
• Udarbejde produktionstegninger, plantegninger og detaljetegninger 
• Udarbejdelse af partudtræk samt styklister og materialelister. 
• Koordinator på tegninger ud af huset til underleverandører. 
• Kobling mellem konstruktion og indkøb. 
• Følge et projekt til dørs med dokumentationstegninger. 
• Udarbejdelse af teknisk dokumentation 
• Vedligeholdelse af systemindhold 

 
 
Uddannelse og egenskaber 
 
Du er teknisk velfunderet og interesseret i teknik og robotløsninger. Du skal være vant til at arbejde i et skiftende 
tempo, hvor der til tider vil være pres på og til tider vil det være op til dig at definere dine opgaver. 
 
Der kan være flere forskellige faglige indgangsvinkler til denne stilling. Du har en uddannelsesmæssig baggrund som 
teknisk tegner, teknisk assistent, konstruktør eller lignende. 
 
Du har stor interesse for udvikling, design og vedligehold af automations- og produktions-løsninger. 
 
Du skal være struktureret i dine arbejdsprocesser og have erfaring med at arbejde i SolidWorks/AutoCad eller andre 
konstruktionsprogrammer. 
 
Du skal være positiv på opgaven og fokuseret på at få den afsluttet og du skal ikke være bange for at gribe værktøjet 
og hjælpe til med at få tingene lavet. 
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Vi tilbyder: 
 
Vores team i Randers består af 35 motiverede medarbejdere, der konstruerer, fremstiller, monterer, tester og 
servicerer en lang række robotløsninger. 
En spændende arbejdsplads i rivende udvikling med højt til loftet og plads til god humor. 
Et godt og velfunderet team af medarbejdere der alle er dedikeret for at få opgaven løst i højeste kvalitet. 
En fleksibel og jordnær virksomhedskultur, hvor afstande fra top til bund ikke er store. 
En sprit-ny fabrik, med gode faciliteter og plads. 
 
Er du den rette person, vil der være rig mulighed for såvel faglig som personlig udvikling. 
Selvfølgelig får du fleksible arbejdstider efter aftale. Løn forhandles efter kvalifikationer. 

Send din ansøgning og dit CV til: 

 
 
SAXE Hansen A/S, Randers 
Metervej 7 
DK-8940 Randers 
Danmark 
 
Telefon:  +45 4497 7022 
Mail: hr@saxe-group.com 
 
 
For yderligere information kontakt: 
 
 
Kasper Baastrup Haun (CTO): 
Mail: kbh@saxe-group.com 
Telefon: +45 2851 8590 
 

 

Vi ser frem til at høre fra dig. 

Med venlig hilsen/Best regards/Mfg  
 
 
SAXE Hansen A/S 
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