PLC/SCADA-programmør til automation og procesindustri
INTERTEC A/S i Aarhus
Vil du være en del af vores team indenfor automation og procesindustri?
Er du dygtig, engageret og teknisk kyndig og har erfaring indenfor procesindustrien, PLC/ SCADA og
automation? Så er du måske den, vi søger.
INTERTEC er en dansk ingeniørvirksomhed beliggende i hjertet af Århus, som i mange år med stor
succes har arbejdet med spændende internationale opgaver indenfor automation, lufthavnsbelysning
og vindmølleprojekter.
Vi søger PLC/SCADA-programmør til divisionen, INTERTEC ENGINEERING, som arbejder med projekter
til industrielle procesanlæg på det internationale marked. Vi er et professionelt og engageret team
med speciale i teknologisk avancerede systemer i forbindelse med proceslinjer til bl.a. mejeri, foderog fødevareindustrien. Vi leverer hovedsageligt vores ekspertise til oversøiske markeder – bl.a. til
fiskeindustrien i Chile, hvor vi har vores eget datterselskab.
Dine opgaver bliver
• PLC og SCADA programmering
• Test og idriftsættelse af anlæg
• Udarbejdelse af specifikationer til styrings- og reguleringskoncepter
• Udarbejdelse af dokumentation, driftsinstruktioner mv.
• Projektering og konfigurering af automationsanlæg
• Deltagelse i udarbejdelse af tilbud
• Service og support på eksisterende anlæg hos vores kunder
Vi forventer
Du har erfaring med programmering, afprøvning og idriftsættelse af PLC og SCADA systemer samt
kendskab til doseringsanlæg. Du har arbejdet med Rockwells og/eller Siemens automationsprodukter
og har kendskab til relevante standarder indenfor fødevareindustrien. Måske er du
el-ingeniør/tekniker, maskinmester, svagstrømsingeniør/tekniker eller lignende, og du har gode
kundskaber i engelsk. Kan du spansk, er det en fordel.
Som person arbejder du systematisk og kvalitetsbevidst, og du er god til at planlægge og prioritere
dine opgaver. Du skal kunne lide at rejse og arbejde internationalt i kortere eller længere perioder i
forbindelse med test og idriftsættelse af anlæg.
Vi tilbyder dig
• Et spændende job i en international virksomhed med højt teknologisk niveau
• Et team af engagerede og kompetente kolleger
• Uformelt miljø med gode personlige og faglige udviklingsmuligheder
• Attraktive ansættelsesforhold, som modsvarer dine kvalifikationer
Ansættelse
Snarest muligt.
Er du interesseret i jobbet, så send din ansøgning til intertec@intertec.dk
Har du spørgsmål, eller ønsker du mere information, er du velkommen til kontakte Division Manager
Peter Thomsen på tlf. +45 8732 3437 eller på mail pth@intertec.dk
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