Automationstekniker
til rejseopgaver.

Vi søger en dygtig automationstekniker til spændende rejseopgaver, hvor du som
supervisor skal stå for indkøring og idriftsætning af automatiske industrianlæg,
primært inden for vind industrien.
Du vil indgå i et dynamisk og erfarent team, hvor vi oplever en stigende efterspørgsel
og derfor har brug for mere ekspertise til vores kunder. Der vil være ca. 150 rejsedage
om året og du vil få mulighed for at komme vidt omkring. Vi samarbejder med en større
dansk international virksomhed og du kan derfor forvente ordnede forhold på dine
rejser og ophold.
Om dig:
Du har en baggrund inden for el-branchen og automation, med erfaring inden for styring
og regulering. Dit knowhow om software- og PLC-systemer må gerne være inde for Rockwell og du har med fordel en mekanisk forståelse, udover dine automations erfaringer.
Dine engelskkundskaber skal være på et passende teknisk niveau og et kendskab til
Asien vil kun være et plus, men ikke nødvendigt. Det er vigtigt at du, som repræsentant
for Kjærgaard A/S, kan identificere dig i overensstemmelse med vores værdisæt K7.
Vi tilbyder:
- Ansvarsfuld fuldtidsstilling
- ca. 150 rejsedage.
- Ordnede rejseforhold
- Løn efter kvalifikationer
- Sundhedsforsikring via god pensionsordning
- Mulighed for efteruddannelse
- Gode kollegaer & uformelt miljø
Kjærgaard er en moderne og uformel arbejdsplads, hvor vi arbejder med de nyeste
teknologier. Vores kommende medarbejder vil indgå i et team med kompetente kolleger
i et udfordrende og selvstændigt miljø, hvor vi har stor fokus på personlig udvikling. Vi
værdsætter engagement og lysten til at udvikle og dygtiggøre sig. Vores tværfaglighed,
høje kompetenceniveau og spændende kunder gør os til en helt unik arbejdsplads.
Her kan du dyrke din faglighed med ligesindede og løfte dine kompetencer til et endnu
højere niveau.

Kjærgaards 170 veluddannede
medarbejdere beskæftiger sig med
optimering af produktionsprocesser,
IT-infrastrukturer og energi.
I afdelingen for industriservice og
automation arbejder vi bl.a. med
udviking af turnkey-løsninger og
herunder med robotter, servo,
PLC, visionteknik, datafangst
og IT-integration.

KUNDEN
KRAV
KVALITET
KOMPETENCER
KOLLEGALITET
KØBMANDSSKAB
KULTUR

Læs mere om Kjærgaard på
www.kia.dk

Ansøgning & CV
Vi arbejder på at besætte stillingen hurtigst muligt og tager ansøgere ind løbende.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Projektleder Jens Christian Andersen på tlf. 4080 0022 eller på jca@kia.dk.
Ansøgning og CV modtages ikke via mail, men kun på
https://www.kia.dk/jobmuligheder/
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