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Automationsingeniør 
 
Kunne du tænke dig at arbejde sammen med nogle af branchens dygtigste automationsfolk og 
samtidig få arbejdsplads på havnefronten i Svendborg? 
 
Automation Lab er en vidensbaseret virksomhed der leverer rådgivning, udvikling og færdige 
automationsløsninger til mange forskellige kundesegmenter. 
Vi har mange spændende opgaver på vej ind og søger en ny kollega der kan hjælpe os med 
fortsat at levere de kvalitetsprodukter vi allerede er kendt for. 
Har du en solid el-teknisk baggrund sammen med en teoretisk efteruddannelse evt. som 
maskinmester eller ingeniør, og har du mod på at udvikle automationsløsninger med et stort 
indhold af viden, så er du måske vores nye kollega. 
   
 Arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:  

• Udviklingsopgaver i samarbejde med kollegaer og kunder 

• PLC og SCADA programmering 

• Fejlfinding og serviceopgaver på eksisterende anlæg  

• Idriftsættelse af anlæg  

• Håndtering af projekter fra tilbudsfasen til aflevering hos kunden 

• Teknisk projektledelse af egne opgaver 
    

Vi ser gerne, at du har:  

• Uddannelse som f.eks. elektriker med efteruddannelse som maskinmester eller ingeniør 

• Erfaring fra el- og automationsbranchen 

• Erfaring med SIEMENS og/eller CoDeSys baserede PLC systemer 

• Erfaring med SCADA systemer gerne ICONICS og IGSS 

• Erfaring med design af styretavler 

• Erfaring med at tegne i PCSCHEMATIC 

• Kendskab til databaser og datalogning 

• 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 virksomhed der har fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed 

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

• Gode hjælpsomme kollegaer  
 
Ansøgninger vil blive behandlet løbende. 
 
Du kan læse mere om Automation Lab på www.automationlab.dk 
 
Henvendelse rettes til: 
 
Projektchef / Partner 
Lars Kirkegaard 
Tlf. 53112913 
Mail: lhk@automationlab.dk 
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