
 

 IT/OT ekspert søges 
Til Svendborg eller Albertslund 

Automation Lab A/S 
Kullinggade 31E, 5700 Svendborg (Hovedkontor) 
Herstedvang 8, 2620 Albertslund 
Tlf. +45 5311 2910 
mail@automationlab.dk 
www.automationlab.dk 

Kontoret i Svendborg 

Automation Lab A/SAutomation Lab 
specialiserer sig i at 
levere skræddersyede 
løsninger inden for 
styringsteknik og 
automation til biogas, 
maskinbyggere, 
bygningsautomatik, 
proces og energi. Vores 
mål er at blive 
markedets foretrukne 
leverandør af industriel 
automation. 

 

Har du samtidig interesse for servere og SCADA, og drømmer du om selv at kunne vælge 
arbejdsplads enten på havnefronten i Svendborg eller vores kontor i Albertslund, så er du måske 
vores nye kollega. 

Vi er et team af medarbejdere med stærke specialistkompetencer indenfor automation, og vi 
arbejder med komplekse totalløsninger – fra projektering til aflevering. 

Automation Lab leverer mange spændende løsninger indenfor grøn teknologi og Power-to-X.  
Der er stigende krav til IT/OT-sikkerhed i de brancher vi opererer indenfor, og vi søger derfor en ny 
kollega der kan hjælpe os med at styrke vores kompetencer inden for design og vedligehold af de 
netværks- og IT/OT sikkerhedsmæssige funktioner på de anlæg vi leverer og servicerer for vores 
kunder.  

Har du en solid erfaring med IT/OT sammen med en teoretisk uddannelse som f.eks. netværks 
ingeniør, datamatiker eller lignende, og har du samtidig interesse for SCADA og industrielle 
systemer, så glæder vi os til at høre fra dig. 

Dine arbejdsopgaver omfatter bl.a.: 

• Design af netværksløsninger

• Rådgivning af kunder vedr. IT/OT-sikkerhed

• Opsætning og vedligehold af SCADA servere

• Konfigurering af netværkskomponenter

• Dokumentation af netværk og sikkerhed

• Design og udarbejdelse af brugerflader i SCADA-software

Vi ser gerne, at du har: 

• Uddannelse som f.eks. datamatiker, IT-ingeniør, IT-arkitekt, netværksingeniør eller anden
relevant uddannelse

• Erfaring med IT/OT-sikkerhed

• Erfaring/interesse for SCADA-systemer, gerne ICONICS

• Erfaring fra energi eller automationsbranchen

• Højt humør og god til at håndtere flere opgaver ad gangen

Vi tilbyder: 

• Spændende og afvekslende arbejdsopgaver i et uformelt miljø

• En bæredygtig virksomhed der har fokus på trivsel, arbejdsmiljø og sikkerhed

• Et job hvor vi hver dag lærer nyt inden for vores fagområder

• Dygtige og hjælpsomme kollegaer både i Svendborg og Albertslund

For spørgsmål vedr. stillingen kontakt Projektchef Lars Kirkegaard på 5311 2913. 
Ansøgningen sendes til Marianne J Hansen på mail: mjh@automationlab.dk 
Ansættelsesdato: Snarest muligt 

Er du stærk i netværk og IT/OT-sikkerhed og har du lyst til at arbejde 
sammen med nogle af branchens dygtigste automationsfolk? 


