Automationsingeniør med flair for PLC søges
Leder du efter drømmejobbet med gode kollegaer og udfordrende opgaver, så er vi lige noget for dig!

Om Firmaet:
Tricon Techsoft er et datter-selskab i Tricon koncernen og har
eksisteret siden 1991. Vi er en virksomhed i vækst, der styrer efter
sunde værdier og holdninger til det at drive virksomheden.

samarbejde med kunder og kolleger.
Du skal endvidere opfylde følgende:
•

Vi er pt. 20 personer i Tricon Techsoft, fordelt på henholdvis en
PLC/automationsafdeling og en Data afdeling. Til vores
automationsafdeling søger vi en dygtig programmør.

•

Vi har primært fokus på projektorienterede opgaver. Det vil sige:
analysere, designe og udvikle vores kunders idéer til færdige
løsninger.

•
•
•
•
•

Du vil komme til at følge vores projekter lige fra tilbudsgivning og
indgåelse af aftale, til udførelse og idriftsættelse af anlægget.
Vi bestræber os på hele tiden at være i front med de nyeste
teknologier, specielt inden for Siemens og Beckhoff produktserien.
Vi er derfor certificeret Siemens- og Beckhoff Solution Partner.
Vi har et meget uformelt arbejdsmiljø, i en professionel
udviklingsorganisation, hvor ingen er bange for at spørge om
hjælp og vi løfter i samlet flok.
Jobbet indeholder:
Analyse, design, implementering, dokumentation, test,
idriftsætning og efterfølgende support til vores kunder.
Vores løsninger bruges til mange brancher, bla. logistik- transport& sorteringsanlæg, Servo- & motion løsninger, Maskinstyringer,
Procesanlæg mm.

•

Har en baggrund som stærkstrøms- eller
automationsteknolog, el-ingeniør eller tilsvarende.
Du har erfaring/kendskab med programmering af
PLC/HMI.
Behersker engelsk både i skrift og tale.
Er villig til at rejse i forbindelse med idriftsættelser.
Evnen til hurtigt at sætte dig ind i nye teknologier.
Du er en holdspiller, men kan også arbejde selvstændigt.
Du sætter pris på medindflydelse og tager aktivt ansvar
for dine opgaver.
Sund interesse i automation og udvikling generelt.

Synes du det lyder som en spændende jobmulighed og
matcher din profil ovennævnte kriterier?
Så kontakt os med det samme!
Interesseret?
Send os en mail med en kort ansøgning, CV og relevante
dokumenter.
Kontakt:
Paul Robert Warming
prw@tricon.dk
79 33 00 73
www.tricon.dk

Vores fokus er at lave løsninger af høj kvalitet.
LinkedIn
Vi arbejder med et bredt udsnit af forskellige PLC fabrikater og
HMI/SCADA løsninger.
Vores forventninger til dig:
Det vigtigste er at du har en personlighed, der passer ind i
virksomheden, er venlig og imødekommende, og du trives i

Tricon International A/S is a prominent global supplier of complete industrial automation solutions. These include the production of electrical
control panels and switchgears • Consulting- Development and Implementation of industrial automation projects • Development of custom
software solutions for PC, WEB and Mobile • Development and production of control electronics. Please visit www.tricon.dk.

