VI ANSÆTTER…
DANSK AUTOMATION & ANALYSE A/S HAR TRAVLT, DERFOR SØGER VI PLC/SCADA
PROGRAMMØRER.
Vi har udfordringer til dig, både på vores kontor på Sjælland og i Jylland safdelingen.
Dansk Automation & Analyse A/S er en 100% dansk ejet virksomhed med hovedsæde i Troldhede, Jylland og
afdeling i Taastrup på Sjælland. Vi har med stor succes løst spændende opgaver til procesindustrien siden
1990.
Vi er et professionelt og engageret team med speciale i teknologisk avancerede systemer i forbindelse med
proceslinjer til bl.a. mejeri, foder- og fødevareindustrien, forsyningssektoren og industrien generelt. Du er
velkommen til at besøge vores hjemmeside, www.d-a.dk for yderligere information.
Det går rigtigt stærkt for os og vi søger derfor dygtige, engagerede og teknisk kyndige medarbejdere, gerne
med erfaring fra procesindustrien med programmering, PLC/SCADA og automation.




… så er

Har du god erfaring med PLC/SCADA systemer fra programmering til idriftsættelse?
Kender du måske Siemens, Schneider, Omron og/eller Rockwells produkter inden for automation?
Kan du sikre, at vores kunder får installeret automationsløsninger i store industrianlæg?
Skaber du relationer med kunder og samarbejdspartnere?

du måske vores nye kollega?

Som programmør i Dansk Automation & Analyse A/S kommer du til at indgå i et dynamisk team, hvor
kvalitet, procesforståelse og samarbejde er vigtige nøgleord.
JOB KVALIFIKATIONER:








Din uddannelse er ikke vigtig, men du brænder for programmeringsopgaver og –udfordringer
Måske har du en baggrund som industrielektriker, elektriker, ingeniør, maskinmester eller
automatiktekniker, -mekaniker måske med en overbygning
Du har god indsigt og forståelse for automation
Du er indstillet på at arbejde selvstændigt, samtidig med at du er proaktiv, kreativ, forandringsvillig,
mødestabil og samarbejdsvillig.
Du bevarer overblikker i pressede situationer, er engageret og udfører arbejde af høj kvalitet.
Du taler og skriver dansk og det er en fordel, hvis du har gode sprogkundskaber på engelsk
Du har kørekort
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DINE OPGAVER BLIVER:









PLC og SCADA programmering
Projektering og konfigurering af automationsanlæg
Test og idriftsættelse af anlæg
Udarbejde specifikationer til styrings- og reguleringskoncepter
Udarbejde dokumentation, driftsinstruktioner mv.
Deltagelse i udarbejdelse af tilbud
Service og support på eksisterende anlæg hos vores kunder
Du kommer eventuelt til at indgå i vores vagtordning.

SOM PERSON:
Har du kunden i centrum i alt, hvad du gør. Du opbygger relationer med dit gode humør og humor. I
hverdagen er du holdspilleren, der indgår i et tæt samarbejde med dine kollegaer.
VI TILBYDER:




En afvekslende hverdag, hvor du får gode muligheder for at udvikle dig. Vi har et godt socialt
arbejdsmiljø og værdsætter et godt humør.
En hverdag hvor dine erfaringer med programmering, afprøvning og idriftsættelse af PLC og SCADA
systemer udfordres.
En hverdag hvor dit overblik og strukturerede planlægning giver dig overskud til kreative løsninger
og til at finde nye veje til målet.

Stillingen refererer i dagligdagen til Projekt Chef/Afdelingsdirektør.

Er du interesseret i udfordringerne i denne stilling, så sender du dit CV og ansøgning til os på d-a@d-a.dk.
HUSK at angive, om du søger ansættelse på vores Troldhede eller Taastrup kontor.
Vi ser frem til at høre fra dig!
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Søren Overgaard på 3078 4000 eller Niels
Thye på 3078 4020.

Ansøgningsfristen er 18. august 2016.
Vi afholder samtaler løbende i perioden og ønsker ansættelsesstart så hurtigt som muligt

