Produktions IT - Projektleder
Vil du være med til at fremtidssikre kundernes produktion i store og yderst spændende
Produktions IT - projekter – både nationalt og internationalt?

Stillingen

Vi tilbyder

Eltronic laver komplette løsninger inden for vores kunders
supply chain. Som IT - Projektleder bliver du ansvarlig for en
række strategiske IT-projekter for vores kunder inden for
produktions IT området. Dit fokus som projektleder vil især
være på MES (Manufacturing Execution Systems), SCADA
og IIOT løsninger, men du bidrager generelt ved at forstå
sammenhængen til automation, ERP systemer og cloud
baserede systemer.

En yderst spændende stilling, hvor du er med til at skabe
fremtidens løsninger til de førende produktionsvirksomheder.
Opgaverne er udfordrende og bliver løst af dygtige og hjælpsomme kolleger.

Som IT-projektleder vil du arbejde efter Eltronic´s projektmodel tilpasset de enkelte kunder. Du vil arbejde med at afdække de forskellige interessenters behov, herunder bidrage til
udarbejdelsen af business cases og præcise kalkuler for vores kunder.
Du vil sparre med vores forretningsdirektør om den optimale
løsning, og I vil sammen have en aktiv rolle i den indledende
fase hos kunderne. Du vil være en aktiv støtte og have et tæt
samarbejde med de afdelinger og alle de dygtige res-sourcer,
der leverer projekterne.
Stillingen refererer til, og kommer til at indgå i tæt samarbejde
med IT & Automation Director i Eltronic Production Systems.
Du får fast base i vores flotte videnshus i Hedensted, men der
må forventes arbejde ude hos kunderne samt nogen
rejseaktivitet i forbindelse med projekterne.
Faglige kvalifikationer
Du har en kombination af stærk faglig viden og en glimrende
kommerciel forståelse. Du er formentlig uddannet ingeniør og
har en baggrund indenfor IT. Det er afgørende, at du har
erfaring med at koble forretning og IT sammen, samt har
kendskab/arbejdet efter S88 og S95 standarden.
Det er en fordel, hvis du tidligere har haft succes med komplekse projekter i en produktionsvirksomhed eller hos kunder. Dertil behersker du flydende dansk og engelsk i skrift og
tale.
Personlige kvalifikationer
Du befinder dig godt i en virksomhed, der prioriterer
fællesskabet og hvor hverdagen er dynamisk. Du er ambitiøs,
selvstartende og handlekraftig og så brænder du for at levere
enkle løsninger samtidig med, at du trives med at skabe
relationer og håndtere forskellige interessenters behov.

Eltronic beskæftiger ca. 300 visionære medarbejdere og stiller
den nyeste viden og teknologi til din rådighed.
Vi sætter en ære i at bibeholde den uformelle organisation,
hvor både aktivitetsniveauet og humøret er højt. Eltronic er en
virksomhed i vækst, og du får mulighed for at udvikle dig i
store og spændende projekter samt arbejde med Industri 4.0
og digitalisering.
Vi tilbyder attraktive personaleforhold, løn efter kvalifikationer
og en alsidig hverdag i samarbejde med nogle af de dygtigste teknikere, elektrikere, udviklere, ingeniører og meget
andet.
Eltronic – en midtjysk ingeniørvirksomhed
Eltronic Production Systems er en del af Eltronic A/S – et
ingeniørfirma, som leverer intelligente specialløsninger i tæt
kontakt med vores kunder og hjælper med at øge deres
konkurrenceevne og skabe en bæredygtig forretning.
Spørgsmål og ansøgning
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at
kontakte Lars Lykken, der er IT & Automation Director på
telefon +45 5157 2632. Send venligst din ansøgning og dit CV
til job@eltronic.dk og skriv ’IT - Projektleder’ i emnefeltet.
Ansøgningsfrist er d. 12. januar 2019.
Ansættelse hurtigst muligt eller efter aftale.

”Vi søger en ’IT - Projektleder’ med gå-på-mod
og lyst til at være en del af store projekter til den
førende produktionsindustri”.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Lars Lykken
Director IT & Automation

www.eltronic.dk
Leading in industry 4.0 and digitalization

