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Vil du være med til at sikre, at fremtidens 
teknologiløsninger stadig produceres på 
Fyn? 

 
Medarbejder til elektronikproduktion 
 
Trives du godt med en alsidig hverdag i en travl produktionsvirksomhed, hvor der er 
højt til loftet og altid et smil på læben? Så er Micro Technic A/S måske din nye 
arbejdsplads! 

 
Hos Micro Technic A/S, søger vi medarbejdere til vores elektronik produktion – leaded 

afdeling. Vores team består af 14 personer, med egen teamleder. Vi sætter pris på 
effektivitet, godt sammenhold/samarbejde, da dette er grundstenen til et godt 

arbejdsmiljø. Da vi producerer mindre serier, er vores hverdag er afvekslende og byder 
på mange funktioner i afdelingen.  
 

Som en del af teamet vil du som udgangspunkt komme til at beskæftige dig med: 
 

• Montering af komponenter på print 

• Håndlodning af komponenter 

• Mindre opgaver indenfor slutmontage 

• Pluk og klip af komponenter 

Du besidder følgende personlige kompetencer: 

 
• Er mødestabil 

• Kan lide at have travlt i et godt og dynamisk miljø 

• Er fleksibel og altid søger de gode løsninger sammen med dine kollegaer 

• Har et mindset for at kunne og ville lære 

Faglige kompetencer: 
 
• Har relevant teknisk flair, suppleret med operatørkurser indenfor bl.a. lodning 

• Har et godt kendskab til elektronikkomponenter og ESD-sikret montage 

 
Hvis du er grøn i elektronikkens verden, men gerne vil stifte bekendtskab og arbejde 
med elektronikmontage, skal du ikke holde dig tilbage for at søge ovenstående stilling. 

Vi oplærer internt og via kurser, så du kommer godt i gang.  
 

Bliver du ansat hos Micro Technic A/S, vil du komme til at arbejde i et engageret team 
af kolleger med en uformel omgangstone og med gode stabile arbejdsforhold. 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning. 
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Ønskes yderligere information, rettes henvendelse til teamleder Anne Heeren eller 

produktionschef Jimi Sandgreen på tlf. 66153000. Der kan også kontaktes via 
www.micro-technic.com 

 
Vi inviterer løbende kandidater til samtale, så søg stillingen hurtigst muligt via mail til 

til jobs@micro-technic.com mærket ”Medarbejder til elektonikproduktion”. 

 
 

#jobsforukraine 

 

 
Micro Technic A/S er en velkonsolideret, internationalt orienteret virksomhed i fremdrift. 

Dynamik, fleksibilitet og kvalitet er nøgleord for os, og dygtige medarbejdere er en 

forudsætning for Micro Technic's fortsatte udvikling.  

 

Micro Technic A/S produktudvikler og producerer kundespecificeret elektronik og apparater som 

totalleverandør. Vi udvikler og markedsfører tillige egne produkter, såsom industrielle IoT 

enheder og trådløse sensorløsninger understøttet af en nyudviklet IoT platform, samt indlejrede 

(embeddede) produkter, som afsættes gennem distributører og OEM’s på eksportmarkedet. 

Virksomheden beskæftiger ca. 50 medarbejdere. 
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