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Robotingeniør 

 Udvikling, programmering og implementering af robotter  

Odico er midt i en spændende vækstfase og ønsker derfor at styrke 

organisationen med en robotprogrammør, der vil være med til at udvikle og 

programmere morgendagens robotløsninger til bl.a. byggebranchen. 

 

OM STILLINGEN 

Med reference til Odicos udviklingschef for Robotic Solutions søger vi en person, som har erfaring 

med robotter, nyuddannede er dog også velkomne til at søge. 

I Odico Robotic Solutions kommer du som robotingeniør på store såvel som små projektopgaver. 

Du vil få en rolle i udviklingsprojekter hvor vi udvikler og implementerer såvel kundespecifikke 

løsninger, som nye robotanlæg til vores egen digitale fabrikation.  

Af konkrete arbejdsopgaver kan nævnes: 

Simulering og offline programmering af robotanlæg i Robotstudio, udvikling af robotprogrammer i 

rapid, men også interfaceprogrammer til plc eller pc samt interface til iPad og tablets samt maskiner 

mm.  Derudover vil der indgå onlinesupport af leverede anlæg. 

 

DIN FAGLIGE PROFIL 

• Du er Robotingeniør, automationsteknolog, it-teknolog, dataingeniør, datalog, automatik 

fagteknikker, elektriker eller har anden relevant uddannelse. 

• Du har muligvis allerede erfaring indenfor et eller flere af disse områder:  

Installation, programmering og indkøring af robotter(ABB), Robotstudio, rapidprogramme-

ring, pcschematic og Plc programmering. 

DIN PERSONLIGE PROFIL 

• Du er struktureret, systematisk og kvalitetsorienteret i dit fokus på mål og løsninger. 

• Du er åben og omgængelig med en nytænkende og konstruktiv tilgang til opgaverne.  

• Du er en god kommunikator internt i organisationen såvel som udadtil i relation til kunder. 

• Du er holdspiller og udviser engagement, ansvarlighed, stabilitet og fleksibilitet. 

• Et godt humør er bestemt ingen ulempe, da vi i Odico har en uformel omgangstone. 

 

http://www.odico.dk/
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ODICO TILBYDER 

En attraktiv stilling i en virksomhed, som er inde i en meget spændende udvikling, med 

banebrydende nye produkter og ydelser til bygningsindustrien og andre segmenter.  

Du bliver en del af en flad og uformel organisation med store kontaktflader og korte 

beslutningsgange. Som arbejdsplads er vi nok ”lidt anderledes”? 

Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt på baggrund af kvalifikationer. Arbejdsstedet er på 

selskabets adresse i Odense. 

NÆSTE STEP 

Har du spørgsmål til stillingen og Odico er du velkommen til at kontakte Udviklingschef Erik 

Petersen på telefon 3015 2224 eller via mail til erik@odico.dk. 

Er du interesseret i denne arbejdsrolle i Odico, glæder vi os til at modtage din ansøgning og CV, vi 

modtager kun ansøgninger online via ansøgningsformularen på odico.dk  

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, derfor vil ansøgninger blive behandlet løbende. 

OM ODICO A/S 

Odico er en robotteknologisk virksomhed startet i Odense i 2012 med en vision om at revolutionere 

byggebranchen se www.odico.dk 

Odico er opdelt i to forretningsenheder, Robotic Solutions for udvikling og salg af robotløsninger 

samt Digital Fabrikation for fremstilling af produkter. 

Odico har gennem egenudviklet software og hardware skabt banebrydende fremstillingsteknologier, 

der tilbyder designfrihed for avancerede konstruktioner, hurtigere fremstillingshastighed og 

omkostningseffektive, bæredygtige løsninger. 
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