Vi søger lige nu flere PLC-professionelle, som brænder for at arbejde med
programmering, og som er dedikerede
omkring automation. Du kan være el-
ingeniør, maskinmester, stærkstrøms
ingeniør, tekniker eller el-installatør. Din
faglige baggrund er os underordnet i
forhold til dine kompetencer og i forhold
til din lyst til at arbejde med feltet. Vi
forventer, at du kommer med en faglig
og/eller teoretisk ballast, du kan trække
på. Din ballast forstærker du dagligt ved
at opsøge viden, udvikle dine evner og
sparre med dit team.

Du får i udstrakt grad lov til at skabe dig
eget job og præge det, så det er spændende for netop dig. Du går til dit ar
bejde med systematik, engagement og
kreativitet. Dit analytiske sind gør dig i
stand til at ræsonnere dig frem til den
bedste løsning – og du er ikke bleg for
at dele den med andre. Når du udvikler
løsninger, har du altid kundens bedste
in mente. Du er nemlig meget opsat på
at være en del af et team, der sammen
realiserer kundens behov og ønsker.

Teknisk og sprogligt flair
PLC-styringer, SCADA-systemer, HMI-
interface, dataopsamling og rapportering er sød musik i dine ører. Desuden er
du dus med Siemens S7/Tia, Rockwell
RS Logix5000/FTView og Wonderware
System Platform/InTouch - eller mere
end klar på at blive det. Du bliver en
nøgleperson i projekterne, så det er vigtigt, at du har gode sprogkundskaber i
både dansk og engelsk, og at du er tillidsvækkende som person. Rejsedage i
forbindelse med projektløsning må forventes.

”Min baggrund som maskinmester er
ikke den mest åbenlyse måde at starte
en karriere som automationsingeniør.
Under min uddannelse blev jeg meget
interesseret i at arbejde med automation og programmering. Heldigvis var
Eltronic klar til at give mig en chance for
at afprøve denne karrierevej”.
Jens Peter Lind-Frandsen
Automationsingeniør

Om Eltronic
Eltronic er et ingeniørfirma, der leverer intelligente specialløsninger. Vores
kunder er både små, lokale virksomheder og de allerstørste spillere på det
globale marked.
Som automationsingeniør hos Eltronic
får du mulighed for at udvikle sofistikerede systemer til fremstillings-, marineog vindindustrierne.
Vores ingeniører og teknikere dækker tilsammen de fleste industrielle og
tekniske felter. Sammen får de udviklingen og anvendelsen af ny teknologi
samt fremstillingen af solide løsninger
til at gå op i en højere enhed.
Vi kan tilbyde dig:
• Attraktive personaleforhold og løn
efter kvalifikationer
• En alsidig hverdag på et højt fagligt
niveau
• En uformel arbejdsplads med fantastiske kolleger

Spørgsmål til stillingen kan rettes til HR Partner Annemette Sønderskov på asv@eltronic.dk. Send din ansøgning og CV til job@eltronic.dk. Skriv ’automationsingeniør’ i
emnefeltet.

Praktik og kreativitet

“

Automationingeniør

Passion slår erfaring

