PLC Programmør
Automations- og styringsprojekter
– Internationale opgaver

Vores kunde, en ordreproducerende underleverandør af automations- og styringsprojekter, der har domicil i trekantsområdet, oplever
kraftig vækst i både antallet af kunder og opgaver. På både den korte og lange bane ser dette ud
til at fortsætte. Derfor søges en kompetent programmør, der kommer til at indgå i et højt specialiseret team af PLC programmører.

Som programmør følger du opgaverne
fra tilbudsgivning og indgåelse af aftale, til udførelse og idriftsættelse af anlægget. Der er tale om en flad organisation, hvor du får reference til den adm.
direktør. Jobbet indeholder høj grad af
selvledelse og frihed under ansvar.

Du har en baggrund som stærkstrømseller automationstekniker, el-ingeniør
eller tilsvarende, og du har på forskellige typer opgaver tilegnet dig en bred
faglig baggrund. Du forstår dig på teknik generelt, og særligt samspillet mellem el og mekanik har din interesse. Da
der er tale om kunder med interesser
mange forskellige steder i verden, er
det en forudsætning at man behersker
engelsk i skrift og tale.
Som person er du venlig og imødekommende, og du trives i samarbejdet
med kunder og kolleger. Du er proaktiv
og udviklingsparat, og du trives både
i rollen som en del af et team, og med
den selvstændighed der ligger i at køre
egne projekter. Du er struktureret og
systematisk, og du motiveres af forskellige opgaver, der kræver lidt mere
af dig.

Vores kunde er en del af en koncern, der
samlet beskæftiger ca. 160 medarbejdere
fordelt på lokationer i Danmark, Østeuropa
og Asien. Virksomheden er velindtjenende
og velkonsolideret, og blandt kunderne finder man større internationalt anerkendte
maskinproducenter.

Du tilbydes et spændende og udviklende job i et internationalt miljø.
Der må påregnes rejseaktivitet i mindre omfang. Der er tale om et uformelt arbejdsmiljø med en afslappet
omgangstone, og hvor der er plads
til humor. Løn og ansættelsesvilkår
forhandles individuelt efter kvalifikationer.
Har du mod på nye udfordringer, og har
du forudsætningerne for at skabe succes i dette job, så send din ansøgning
til job@comentum.dk mrk. ”03-15 PLC”.
Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte os på tlf.
73 62 90 00.
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