PLC-PROGRAMMØR

Er du PLC-programmør,
og har du lyst til at være
en del af et dedikeret
team, hvor vi brænder
for at gøre tingene bedre
og sammen lykkes med
at udvikle de bedste
innovative tekniske løsninger?

Virksomheden
EnergySolution er et rådgivende ingeniørfirma med speciale i profitable automations- og optimeringsløsninger inden for energi, miljø og produktion. Vores
kernekunder er større industrivirksomheder indenfor metal, plast, elektronik,
foderstoffer, fødevarer m.m.
Vi er en virksomhed i vækst, hvor der konstant er fokus på udvikling, og vi har
p.t. 20 dedikerede medarbejdere med et højt fagligt niveau.
Læs mere på www.energysolution.dk
Jobbet
Du vil som PLC-programmør få mange spændende opgaver. Du vil varetage
PLC-programmering til procesanlæg og deltage i opfølgning og aflevering. Du
vil også komme til at arbejde med bl.a. udarbejdelse af dokumentationsmateriale, funktionstests og driftsinstruktioner.
Arbejdssted vil enten være i vores afdeling i Tilst eller Holstebro afhængigt af,
hvad der er mest hensigtsmæssigt for dig.
Din profil
Du er uddannet ingeniør, maskinmester, automatiktekniker, elektriker eller har
lignende el-teknisk baggrund med erfaring med PLC-programmering. Erfaring
med Siemens S7/TIA og SCADA er en fordel.
Du er en holdspiller, som brænder for at udvikle løsninger i fællesskab med dine
kolleger. Du er omhyggelig og ambitiøs, og der er høj kvalitet i din opgaveløsning.
Kørekort til almindelig bil er en nødvendighed.

Interesseret?
Send din ansøgning og dit CV til
lk@energysolution.dk
Hvis du ønsker at høre mere om
stillingen, er du velkommen til at
kontakte adm. direktør Martin Raaby
Skou, tlf. 40 278 977,
e-mail: ms@energysolution.dk

Du tilbydes
Du bliver en del af en uformel virksomhed i vækst, hvor der konstant er fokus på
udvikling, og hvor der lægges vægt på, at medarbejderne hele tiden har mulighed for at opkvalificere sig gennem fx netværk og kurser.
Vi vil være de dygtigste inden for vores felt, og du bliver derfor en del af en

Ansøgningsfrist
Ansættelse hurtigst muligt.
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arbejdsplads, hvor faglighed, service og kvalitet er i højsædet. Du kommer til at
indgå i et stærkt fagligt og kollegialt fællesskab, hvor der er fokus på at lykkes
som hold gennem sparring og samarbejde.
Du får selvfølgelig en god opstart, hvor du klædes på til at løse dine arbejdsopgaver og bliver sat grundigt ind i EnergySolution’s løsninger og koncepter.
Løn efter kvalifikationer, bonusordning, fri telefon, internet, pensionsordning
med sundhedsforsikring, frokostordning samt andre personalegoder.

Vi ser frem til at høre fra dig!
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