ALLAN HANSEN, 52 ÅR
PROJECT ENGINEER - SOFTWARE,
UDDANNET DATAMATIKER OG MASKINMESTER
>> Her får jeg alle aspekterne med - både maskindelen, den
elektriske del og arbejdet med data. Og jeg følger produktet til
dørs. Det giver rigtig meget mening for mig. <<
“JEG ANALYSERER AL DATA FRA KUNDEN
OG BYGGER ET SYSTEM OP FRA BUNDEN”
Jeg spenderer en væsentlig del af min dagligdag
på at analysere produktionsdataset, som vores
sælgerteams får fra potentielle og eksisterende
kunder. Jeg udarbejder så et materialeflow og
analyser, der giver et overblik over eksempelvis
flow af produktpaller ind i anlægget og mængden
af kundepaller ud af anlægget. Resultaterne af
dataanalyserne er nøgletal, der bliver brugt under
design og bestykning af kundens nye system. Er
datagrundlaget meget komplekst? Skal anlægget
håndtere et højt antal varenumre inden for en
relativ kort periode? Så er en simpel dataanalyse
ikke tilstrækkelig pålidelig. Her laver vi en udvidet
analyse med simuleringer, hvor vi kan se det faktiske flow i et virtuelt miljø og teste robotterne af.
“DET BEDSTE VED RIANTICS?”
· Konstant nye og spændende projekter
· Vi udvikler unikke produkter, der sætter
industriel standard indenfor vores
forretningsområde (Layer Picking)

		

Riantics (tidligere Univeyor/Qubiqa) udvikler og fremstiller
intelligente, kundetilpassede automatiseringsløsninger til
optimering af intern logistik.
Blandt produkterne er miniload løsninger, højlagerkraner, conveyor-løsninger og den unikke, automatiserede Layer Picker®
robotløsning. Vi holder til i Arden, hvor virksomheden blev
grundlagt i 1980.
Siden sommeren 2016 har Riantics været ejet af den internationale teknologikoncern Körber AG med ca. 11.500 ansatte
på verdensplan og en omsætning i 2016 på 2,2 miliarder €.

·
·
·
·
·
·
·
·

Projektarbejde
Innovativt miljø
Gode kollegaer og godt arbejdsmiljø
Mulighed for kompetenceudvikling
og nye jobfunktioner
Efteruddannelse
Flekstid
Hjemmearbejdsdage
Fælles sportsaktiviteter

“VORES FREMTID LIGGER
I OVERHALINGSBANEN”
Vi bliver bedre og bedre til at udvikle supergode
standardprodukter, så selvom der er tilpasninger
til 90% af kunderne, så bliver det mindre og
mindre. Det giver nogle meget strømlinede og
superoptimerede produkter, som vi kun kan være
stolte af.
Det, at vi nu er en del af Körber, giver fokus på
udvikling og processer. Samtidig giver det en god
synergi med indkøb. Det er tysk når det er bedst effektivt og standardiseret på den gode måde.

Jobfunktioner der er - eller tidligere har været - varetaget af
maskinmestre hos Riantics:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

CEO
Director Sales
Director Customer Services
Head of PM & Engineering
Project Engineer - Software
Project Engineer - Controls
Project Manager
Electrical Engineer
Supervisor (commissioning)

