
DAGLIGE OPGAVE: 
• Programmering til vores fire 2D lasere
• Medvirkende til daglig opgaveledelse i laser- og bukkeafdelingerne 
• Koordinering på tværs af produktionen i samarbejde med               

afdelingsledere og produktionschefen
• Bestilling af materialer

SEKUNDÆRT VIL DER I MINDRE OMFANG VÆRE:
• Kundekontakt
• Sparring på tilbudsgivning
• Generel support af afdelingslederne samt                                    

produktionschefen

Er du vores nye programmør til laser- og bukkeafd.?
Har du lysten til at være et koordinerende midtpunkt i produktionen, hvor du tager ansvar og supporterer 
planlægningen, kan vi tilbyde dig en spændende hverdag med varierede opgaver og hurtige omstillinger.

Blunico A/S 
Fuglevangsvej 58, DK-8700 Horsens, Tlf. 7562 3255
mail@blunico.dk, www.blunico.dk

Blunico A/S er en moderne og dynamisk industrivirksomhed med mange varierende opgaver. Vi er ordreproducerende og arbejder 
bl.a. i rustfrit stål. jern, aluminium og titanium. Læs mere om Blunico A/S på www.blunico.dk

PROGRAMMØR 
søges til laser- og bukkeafdeling!

Din hverdag vil bestå af produktionsforberedelse samt 
udarbejdelse af skæreprogrammer til vores laserskærer. 
Du vil blive en del af vores programmør-team, som bistår 
afdelingslederne og produktionschefen med koordinering 
på tværs af produktionen, så vi sikrer et optimalt flow. 
Derudover medvirker du til den daglige finplanlægning 
og implementering af forbedringer på tavlemøderne efter 
behov. Ved hjælp af din erfaring og indsigt bidrager du 
aktivt til konstant optimering af skære- og bukkepro-
grammer – bl.a. ved udvikling og opgradering af den 
softwarepakke, vi gør brug af.

DIN PROFIL:
Du er fagligt udlært smed, svejser, industritekniker eller lignende. Uddan-
nelsen er ikke det vigtigste. Det er til gengæld essentielt, at du har solid 
erfaring med programmering af laser- og bukkemaskiner samt pladeudfold-
ning. Du er vant til at arbejde i Inventor eller lignende, og erfaring med Tops 
samt Trumpf maskiner er et stort plus.

Du er komfortabel i en central koordinerende rolle, hvor du servicerer og 
supporterer internt såvel som eksternt. Derudover er du naturligt nysgerrig 
og nytænkende og ikke bange for at foreslå alternative tilgange og nye tiltag. 
Du skal kunne styre din egen hverdag og sikre kvalitet og levering til tiden. 
En proaktiv og positiv attitude er vigtig kombineret med lysten til at bidrage 
til virksomhedens overordnede vækst og udvikling, så vi hver dag bliver lige 
lidt bedre.

OM OS:
Vi er en solid dansk virksomhed med ca. 50 medarbejdere og gode, lang-
varige kunderelationer. Vi producerer fra ordrer og oftest i mindre styktal 
og meget varierede emner. Det giver en hverdag, hvor vores dage sjældent 
er ens. Derudover skal vi altid være på forkant med udviklingen, så vi kan 
give vores kunder det, de efterspørger. Det bidrager hver eneste af vores 
kolleger til.

ANSØGNING:
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte 
Niels Graversen på tlf. 7562 3255. Ansøgning og CV sendes til 
hr@blunico.dk. Tiltrædelse: Snarest muligt.


