JAN KRISTENSEN, 29 ÅR
PROJECT ENGINEER- CONTROLS,
UDDANNET AUTOMATIONSTEKNIKER
>>Jeg vækker robotten til live og har det sidste ansvar.
Jeg er sidste led. Det er som barndomsdrømmen om at
få LEGO til at bevæge sig - bare meget større! <<
“SOM 23-ÅRIG LAVER JEG HOVEDPARTEN
AF ET PROJEKT OVER 100 MILLIONER”
Som 20-årig bliver jeg ansat hos Riantics, hvor
jeg starter som PLC-hotline tekniker. Her rejser
jeg rundt i alle afkroge af verden og supporterer
gamle anlæg. Jeg er vild med at opleve fremmede
kulturer, samtidig med at jeg arbejder, og de år
udvikler mig rigtig meget. Jeg møder kunder og
udfordringer på egen hånd, så jeg kommer hjem
med en solid ballast og viden omkring de behov
og forventninger internationale kunder har.
Efterhånden udvikler min interesse for programmering sig, og da jeg fylder 23 programmerer jeg
på et stort Hilton-projekt i Hasselager.
Her ni år efter det hele begyndte, har jeg min
daglige gang i Arden, hvor jeg er teamleder for syv
kollegaer. Vi programmerer de endelige bevægelser
ind i robotterne og afleverer dem hos kunden.
“FRIHEDEN. DET ER NOGET AF
DET BEDSTE HOS RIANTICS.”
Har du mod på at tage ansvar, så får du det. Har
du en god idé, der er værd at løbe efter, så bliver
der lyttet.
Det internationale perspektiv er virkelig spændende
- vi arbejder med kunder i hele verden. Lige fra
Kina, New Zealand, Ohio til Chicago og Spanien.
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“NÅR JEG OPLEVER DEN SLAGS DAGE
SAMMEN MED MINE KOLLEGAER, SÅ GIVER
DET HELE MENING”
Vi går i 2-3 måneder og samler, tester til langt
ud på natten, justerer og finpudser… Så kommer
dagen hvor kunden triller ind på parkeringspladsen.
Vi viser ham ind, starter op på halv hastighed og
det hele spiller. Der er smil over hele linjen - det
her anlæg kommer virkelig til at gøre en forskel,
der hvor det skal hen! Så siger vi: “nu skruer
vi op til det, du har købt.” Det øjeblik bliver jeg
aldrig træt af.
Det opvejer alle de dage, hvor koderne kører
rundt i hovedet og tingene driller. Vi har så mange
kompetencer i huset og trækker frit på hinandens
viden, så vi lander altid på en løsning, hvor det
hele går op i en højere enhed og et fælles “Yes!”
“FREMTIDEN SER LYS
- OG AUTOMATISERET - UD”
Alting bliver automatiseret, og der er virkelig brug
for folk i branchen. Hos os går det stærkt og vi
vokser hurtigt. Nu hvor vi kører parløb med tyske
Körber, er mulighederne kun blevet bredere.
Sammen med dem ser vi særligt hen mod det
amerikanske marked, som vi i samarbejde med
vores søsterselskaber, nu for alvor byder ind på.
Vi er blandt de verdensledende inden for palletering
og depalletering, og det er et enormt spændende
felt at arbejde i.

Kontakt
HR Manager
Anja Andreassen
Mobile: +45 2091 7329
Mail: anja.andreassen@riantics.com

