INTERTEC
Søger

AUTOMATIONSINGENIØR
INTERTEC ENGINEERING søger en ny kollega til vores engagerede ingeniørteam.
Vi lægger vægt på, at du er en erfaren automationsingeniør indenfor struktureret
programmering, afprøvning og idriftsættelse af PLC og SCADA systemer. Du har
opnået din erfaring indenfor procesindustrien, og det er en fordel, hvis du også har
erfaring indenfor mejerisektoren.
Jobbet
INTERTEC ENGINEERING arbejder med kundespecifikke automationsprojekter til
industrielle procesanlæg i forskellige brancher på det internationale marked.
•
•
•
•
•
•
•

Udarbejdelse af specifikationer til styrings- og reguleringskoncepter
Udarbejdelse af dokumentation, driftsinstruktioner mv.
Deltagelse i udarbejdelse af tilbud
Projektering og konfigurering af automationsanlæg
PLC og SCADA programmering
Test og idriftsættelse af anlæg
Service og support på eksisterende anlæg hos kunde.

Kvalifikationer
•
Den ideelle ansøger er el-ingeniør/tekniker, maskinmester eller
svagstrømstekniker med speciale indenfor automationssystemer. Din
erfaring omfatter struktureret programmering, afprøvning og idriftsættelse
af PLC og SCADA systemer samt kendskab til doseringsanlæg
•
Erfaring med Siemens og Rockwell Automationsprodukter er nødvendig
•
Erfaring med relevante standarder indenfor fødevareindustrien, herunder
S88/S95
•
Som person har du overblik og er i stand til at planlægge eget arbejde med
fokus på de opstillede mål
•
Det er et krav, at du har gode engelsk kundskaber. Kendskab til spansk vil
være en fordel men er ikke et krav.
Du skal være rejsevant samt indstillet på international rejseaktivitet i perioder af
kortere eller længere varighed i forbindelse med test og idriftsættelse af anlæg.
Vi tilbyder
Et spændende job i en international virksomhed, som tilstræber at være teknologisk
langt fremme. Du vil indgå i et samarbejde med et engageret team i et uformelt
miljø med gode personlige og faglige udviklingsmuligheder indenfor
højteknologiske automationssystemer.
Ønsker du yderligere oplysninger om jobbet, er du velkommen til at kontakte
Division Manager Peter Thomsen på telefon 31 25 10 30.
Hvis du synes ovenstående lyder spændende, så send en ansøgning mærket
”Automationsingeniør - procesindustri” med relevante data. Din ansøgning skal
være os i hænde snarest. Ansøgningerne vil blive vurderet løbende.
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INTERTEC A/S er moderselskabet i INTERTEC gruppen, der projekterer, leverer, installerer og
servicerer projekter inden for udvalgte produktområder såvel på det danske som på de
internationale markeder.
INTERTEC har specialiseret sig i teknologisk avancerede systemer i forbindelse med proceslinier
til fødevareindustrien, udvikling af vindenergi samt lufthavnsinstallationer.

