
 

 

 

 Automationsingeniør søges 
 til afdelingen i Nordjylland 

Automation Lab A/S 
Kullinggade 31E, 5700 Svendborg (Hovedkontor) 
Sigenvej 2, 9760 Vrå (Afd. Nordjylland) 
Tlf. +45 5311 2910 
mail@automationlab.dk 
www.automationlab.dk 

Kontoret i Svendborg 

Automation Lab A/S 
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. 

 
 
 
 
Er du samtidig stærk i teori og er nysgerrig på at udvikle videnstunge automationsløsninger med 
daglig arbejdsplads i vores afdeling i Vrå, så er du måske vores nye kollega. 
 
Afdelingen i Vrå er nystartet og vi søger en erfaren PLC programmør der sammen med 
afdelingslederen kan medvirke til at skabe vækst og et godt arbejdsmiljø i vores nye afdeling. 
  
Automation Lab er Siemens Solution Partner og leverer mange spændende løsninger indenfor 
grøn teknologi og Power-to-X. Der er mange projekter i gang, og vi søger derfor en ny kollega der 
kan hjælpe os med fortsat at levere de kvalitetsprodukter vi er kendt for.  
 
Har du en solid el-teknisk baggrund, gerne sammen med en teoretisk efteruddannelse evt. som 
Automationsteknolog, Maskinmester eller Ingeniør, og har du mod på at udvikle 
automationsløsninger med et stort indhold af viden, så er du måske vores nye kollega. 
 
Dine arbejdsopgaver omfatter bl.a.: 

• Design af komplette automationsløsninger 

• PLC og SCADA-programmering (procesanlæg og maskinstyring og bygningsautomatik) 

• Fejlfinding og serviceopgaver på eksisterende anlæg  

• Udviklingsopgaver i samarbejde med kollegaer og kunder 

• Test og idriftsættelse af anlæg  

• Håndtering af projekter fra tilbudsfasen til aflevering hos kunden 
    

Vi ser gerne, at du har:  

• Uddannelse som f.eks. elektriker og gerne med relevant efteruddannelse 

• Erfaring fra el- og automationsbranchen 

• Erfaring med SIEMENS og CoDeSys baserede PLC systemer 

• Erfaring med SCADA-systemer 

• Erfaring med design af styretavler i PCSCHEMATIC 

• Kendskab til design af installationer i ATEX-områder 

• Stor ansvarsbevidsthed og er kunde orienteret 

• 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 Vrå, Svendborg og Albertslund  
 

 
For spørgsmål vedr. stillingen kontakt afdelingsleder Daniel Svenningsen på 9339 2925. 
Ansøgningen sendes til Marianne J Hansen på mail: mjh@automationlab.dk 
Ansættelsesdato: Snarest muligt 
 
 

Har du en solid el-teknisk baggrund og har du lyst til at arbejde  
sammen med nogle af branchens dygtigste automationsfolk? 


