Bliv en del af Danmarks stærkeste team indenfor automation & industriel IT
Human Skills søger PLC programmører og projektledere indenfor procesautomatisering
Au2mate har forrygende travlt og søger derfor nyuddannede såvel som erfarne PLC/SCADA-programmører/projektledere til supplering
af den højt kvalificerede stab. Au2mate beskæftiger sig med at levere MIS/MES og automationsløsninger til mejeriindustrien samt
beslægtede industrier i ind- og udland. Au2mates systemer bygger på platforme fra de førende leverandører af PLC/SCADA systemer
og er designet i nøje overensstemmelse med den enkelte kundes ønsker og behov. Au2mate arbejder internationalt og projektorienteret
efter førende normer og metoder. Udover hovedkontoret i Silkeborg har Au2mate afdelinger i Dubai og England.
Du får ansvar for:
	
  
•
•
•
•
•
•
•

At holde dialogen og kontakten med kunden i forbindelse med et projekt
At afvikle projekter fra a til z
At designe og udvikle software for PLC-/PC-baserede styringer
At afdække og beskrive kravspecifikationer hos eksisterende og potentielle kunder
At planlægge og deltage i tests af egne projekter
At være med til at sætte anlæg i ind- og udland i drift - og servicere eksisterende anlæg
At være med til at udvikle standarder og procedurer

Dine faglige og personlige kvalifikationer:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Af uddannelse er du Ingeniør, maskinmester eller har anden relevant teknisk baggrund
Du har erfaring med styring/regulering. Gerne fra fødevareindustrien
Gerne erfaring med ISA S88 og/eller S95	
  
Gerne PLC/SCADA erfaring med programmering indenfor en eller flere af følgende systemer: Siemens, Allen Bradley,
Wonderware, SattLine og ABB 800xA 	
  
Du behersker dansk, engelsk og gerne tysk
Som person er du positiv og initiativrig
Har gode samarbejdsevner og høj grad af fleksibilitet
Er kvalitetsbevidst og struktureret
Ser værdien i at kommunikere med kunder og kolleger
Omstillingsparat og besidder et højt personligt drive
Bevare overblikket i pressede situationer
Deler gerne ud af dine erfaringer og spørger også kolleger til råds

Au2mate A/S tilbyder:
Et spændende og udfordrende job i en international virksomhed i vækst med et meget højt fagligt niveau og attraktive
fremtidsmuligheder. Hos Au2mate A/S deltager du i samtlige projektets faser fra ordre til design, programmering, test, indkøring og
aflevering. Nøgleordene i forbindelse med det daglige arbejde er frihed og indflydelse under ansvar. Hos Au2mate A/S finder du gode
arbejdsforhold, og der hersker en uformel omgangstone hvor humoristisk sans ikke er en ulempe. Jobbet udføres på virksomhedens
adresse i Silkeborg.
Au2mate tilbyder attraktiv løn der matcher branchen og dine kvalifikationer samt pensionsordning og bonus.
Ansøgning:
Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til Peter Schrøder fra Human Skills på telefon nr. 61199916.
Send ansøgning og CV til info@humanskills.dk
Au2mate udvikler og leverer automatiseringsløsninger til procesindustrien i ind- og udland. Løsningerne udarbejdes i teamwork og tæt
partnerskab med vores kunder og spænder fra komplette automatiseringsprojekter til konsulentydelser og rådgivning.
Au2mate har mange års erfaring indenfor procesautomatisering. Au2mate har udviklet en struktureret arbejdsform og med effektive
værktøjer til vidensdeling kan vi garantere hurtig levering af kvalitetsløsninger til konkurrencedygtige priser.

