
Kørende installatør og underviser af RO-Buddy. 

Viby d. 07/11-19 

I samarbejde med RO-Buddy styregruppen, bliver du en vigtig del af Svejsehuset A/S, som ansvarlig for 
installationen og opbygning af RO-Buddy hjemme og ude ved vores kunder. Svejsehuset A/S har oplevet 
konstant vækst de sidste mange år, og du skal være med til at forsætte denne positive udvikling. Vi har stor 
succes med vores kollaborative robot RO-Buddy, og søger nu en dedikeret person til at sikre opbygning, 
installation og uddannelse af vores kunder.  

Vi søger derfor en kørende installatør, som interesserer sig for automation. Din primære opgaver vil være 
opbygning og at køre ud til kunderne og sikre installation samt uddannelse i og af RO-Buddy. Det er dig der 
er specialisten og underviseren. Du har en svejseteknisk baggrund, samt evnen og lysten til at lære fra dig.  

Vi uddanner dig grundigt og sikre du har det nødvendige kendskab til RO-Buddy inden du selv skal ud og 
installere. Du arbejde tæt sammen vores projektleder, og I vil køre et tæt samarbejde omkring alle kunder 
og installationer.  

Du har evnen til at forstå og oversætte kundens behov og ønsker i forhold til brugen af RO-Buddy. Du synes 
det er spændende at lære kundens behov at kende og omsætte det til konkrete løsninger via RO-Buddy.  

Konkrete opgaver; 

• Installere RO-Buddy ude ved kunder. 
• Opbygge samle RO-Buddy 
• Uddanne og undervise kunden i brugen af RO-Buddy. 
• Aktivt problemløse på stedet. 
• Sparringspartner til projektleder/udvikler 

Vi tilbyder; 

• God fast løn 
• Et dynamisk og fleksibelt arbejdsmiljø med gode kollegaer. 
• Enorm stor frihed under ansvar – du bliver ansvarlig. 
• Reference direkte til ledelsen. 
• Der stilles gulplade bil til rådighed ved kundebesøg. 

Vi forventer samtidig at du er uddannet smed. Det er væsentligt at du er vant til at svejse, og kan se forskel 

på svejsninger. Du arbejder måske i dag som smed eller underviser og har lyst at få en tættere kontakt med 

kunderne. Du er udadvendt, er god til at problemløse og så kan du lide at lære fra dig. Det vigtigste er din 

faglighed og evne til at lære fra dig. 

Du er ikke begrænset af almindelig arbejdstid, og du skal forvente at der kommer dage hvor du kommer 

senere hjem. Du har gode IT-færdigheder og en god struktur. Taler engelsk og gerne tysk. Vi giver dig en 

grundig oplæring og sikrer, at du får alle muligheder for at blive en succes. Det er et krav at du har kørekort.  

Du tilbydes: 

Svejsehuset A/S er en rådgivende handelsvirksomhed, som sælger svejse- og skæremaskiner samt alt 
tilsatsmateriale og reservedele i b-t-b segmentet. Vi har samtidig en større serviceafdeling, som installerer, 
servicerer, vedligeholder og reparerer maskiner for vores kunder. Svejsehuset A/S har hovedkontor i Viby J 
samt en afdeling i København, og vi er pt. 17 mand. 



Har du nogle spørgsmål til stillingen, så kontakt Adm. Direktør Lars Jakobsen på tlf. 29 61 06 76 eller Daglig 
Leder Rasmus Dalegaard på tlf. 22 59 94 17. Du skal sende din ansøgning til rd@svejsehuset.dk .Vi ser frem 
til at modtage din ansøgning  
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