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Automatiktekniker eller lignende, DanCake i Give: 
Spændende udfordringer, avanceret og top moderne industrielt bageri 
 
DanCake er et af de største og mest moderne og automatiserede industrielle bagerier i Danmark. Til Teamet med 
ansvar for reparation og vedligehold søges en tekniker/reparatør med gå på mod og lyst til spændende og fagligt 
udfordrende opgaver. Du referencer til chefen for området, og du kommer til at indgå i et fagligt kompetent Team 
omfattende 10 medarbejdere med bred faglig baggrund: elektrikere, smede, mekanikere, automatikteknikere, etc. 
Stillingen er super alsidig, du har hands on ved optimering, fejlfinding, rep. og vedligehold, værktøjsskift samt ved 
eventuelle ad hoc udviklingsopgaver i forbindelse med indkøring af nye teknologier.  
 
Virksomheden har som mål at være produktionsteknisk på forkant ved at udvikle innovative tekniske løsninger 
samt ved at automatisere blandt andet gennem anvendelse af nyeste robotteknologier. Desuden er det 
virksomhedens mål at være en inspirerende arbejdsplads med fokus på den enkelte medarbejders ”ve og vel”. Du 
få derfor kompetent og kvalificeret oplæring af dine nye kolleger med mulighed for at dygtiggøre og videreudvikle 
dig inden for up to date produktionsteknologi. For en dygtig, engageret tekniker med gå på mod, er der tale om et 
job med store faglige udfordringer, som løses i et tæt og positivt samarbejde med dine nye kolleger: 
 
Vi forventer at du:  
 

• Har en teknisk faglig baggrund som automatiktekniker eller lignende 

• Har nogle års erfaring som tekniker/reparatør fra produktionsvirksomheder 

• Er faglig kompetent på fejlfinding på maskinstyringer med flair for det mekaniske 

• Besidder faglig stolthed og sætter en ære i at få tingene gjort 

• Kan observere, analysere og se nye løsninger, du kan tænke ud af boksen 

• Er ihærdig, vedholdende, ærlig og god til at samarbejde med dit team 

• Er fleksibel og kan medvirke til udvikling af et endnu stærkere teknikteam 
 

Arbejdsforhold: 

 

Du kommer til at arbejde på daghold. Virksomheden kører tre skift mandag til fredag, derfor skal du, efter en 

oplæringsperiode være klar til at melde dig til vagtordningen, der sikrer servicering af aften og nat drift.  

Arbejdet finder sted på virksomhedens adresse. Tiltrædelse hurtigst muligt 

 

Du tilbydes: 

 

• Løn inklusive pension der modsvarer dine kvalifikationer, i h.h.t.  gældende lokalaftaler 

• At blive en del af et kompetent og erfarent team med ansvar for rep. og vedligehold 

• Hands on oplæring med spændende udfordringer inden for den nyeste teknologi 

Ansøgningsfrist og evt. yderligere information: 
 
Mail venligst kortfattet ansøgning og CV, som word-fil mrk. ”Tekniker”, til: tj@bogetorp.com eller ring til 
seniorkonsulent Tage Jacobsen, Bøgetorp ApS på mobilnr. 5353 9233. Du bedes fremsende din ansøgning snarest, 
idet vi indkalder relevante kandidater løbende. Alle ansøgninger behandles med fuld diskretion 
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