
VIL DU VÆRE MED TIL AT VIDEREUDVIKLE  
VORES FORRETNINGSOMRÅDE  
I SØNDERJYLLAND?  

AU2MATE SØGER 1-2 DYGTIGE AUTOMATIONSINGENIØRER DER I BEDSTE ENTREPRENØR-ÅND  
HAR LYSTEN OG FAGLIGHEDEN TIL AT DRIVE FREMGANGEN I ESBJERG-OMRÅDET.
DIT NYE JOB:
Brænder du for dit fag og muligheden for et samarbejde helt tæt med kunden? Så bliv en del af danmarks stærkeste team inden for automati-
on & industriel it og vær med til at udvikle nye banebrydende applikationer – og ta’ gerne din kollega med, vi søger nemlig flere.
Dit primære ansvar bliver at servicere vores kunder i Esbjerg. Opgaven er at sikre design og udvikling af PLC- løsninger og du vil være 
involveret i hele projektforløbet fra første kundekontakt til overdragelse af den endelige løsning til kunden, selvfølgelig i samarbejde med dine 
kollegaer i resten af Au2mate. Din base vil primært være i Esbjerg, med tilknytning til et dedikeret automationsteam i Silkeborg.

Hos Au2mate deltager du i alle projektets faser fra ordre til design, programmering, test, indkøring og aflevering. Nøgleordene i forbindelse 
med det daglige arbejde er frihed og indflydelse under ansvar; vi har en uformel omgangstone, hvor humoristisk sans ej er en ulempe.
Vi stræber efter at være førende indenfor vores felt og udfordrer derfor teknologien og os selv for at levere de bedste løsninger.  
Vi er en 100% vidensbaseret virksomhed og har derfor fokus på vidensdeling og på at du udvikler dig fagligt og får mulighed for at udnytte dit 
fulde potentiale. 

DINE PERSONLIGE OG FAGLIGE KVALIFIKATIONER:
For at passe godt ind i Au2mate kulturen er det vigtigt at du kan se dig selv i vores værdier:
• VI ER PROAKTIVE OG ANSVARLIGE
• VI ER ENGAGEREDE OG INNOVATIVE
• VI ER ÅBNE OG RESPEKTFULDE
• VI TÆNKER TEAM OG DELER VIDEN

Det vil desuden være et parameter, at du har viden og erfaring indenfor:
• Design og udvikling af PLC-baserede styrings- og reguleringsløsninger 
• Programmering af en eller flere af følgende PLC-systemer: Siemens og Allen Bradley
• Struktureret programdesign/design iht. ISA S88 standarden
• Projektafvikling/ledelse/kundekontakt ifm. automatiseringsprojekter 

AU2MATE TILBYDER:
Et spændende og udfordrende job i en international virksomhed i vækst med et meget højt fagligt niveau og attraktive fremtidsmuligheder. 
Der er desuden:
• En attraktiv løn, der matcher branchen og dine kvalifikationer samt pensionsordning, flexordning og bonus. 
• Intern træning og dygtiggørelse i Au2mates Academy i bl.a. Au2mate standard, PLC, Siemens, Allen Bradley, Profinet, Profibus, AS-i bus 

og meget mere... 
• Adgang til vores vidensdelingssystem, hvor man selv kan tilegne sig viden og finde de kollegaer der ved noget om et specifikt  

vidensområde
• Tilknytning til en fast division i Silkeborg 
• Fantastisk hjælpsomme og imødekomne kollegaer

ANSØGNING:
Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til Peter Schrøder fra Human Skills på tlf. 6119 9916.
Send motiveret ansøgning og CV til info@humanskills.dk.

Au2mate A/S
Frichsvej 11 · 8600 Silkeborg
Denmark
Phone +45 8720 5050
www.au2mate.com

Au2mate leverer automation og industriel IT til mejeriindustrien samt beslægtede industrier i ind- og udland. Au2mates 
systemer bygger på platforme fra de førende leverandører af PLC/SCADA/MES systemer og er designet i nøje  
overensstemmelse med den enkelte kundes ønsker og behov. Au2mate arbejder internationalt og projektorienteret 
efter førende normer og metoder. Udover hovedkontoret i Silkeborg har Au2mate afdelinger i Odense, Hillerød, Dubai, 
Sverige, Norge, Tyskalnd, England, Portugal, Frankrig & Australien. Mere info tilgængelig på www.au2mate.com.


