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PRAKTIKANTER TIL 
MES & INDUSTRIEL IT 
AFDELING 
FÅ INDBLIK I DANMARKS STÆRKESTE TEAM INDEN FOR 
AUTOMATION & INDUSTRIEL IT OG VÆR MED TIL AT UDVIKLE NYE 
BANEBRYDENDE APPLIKATIONER:
PRAKTIKFORLØBET:
Du blive ren del af vores dygtige tekniske MES-team i Silkeborg og kommer til at arbejde med design og implementering af MES-systemer 
(Manufacturing Execution Systems) til automatiseringsprojekter. Du vil blive involveret i hele projektcyklussen fra den første kundekontakt til 
overdragelse af den endelige løsning til kunden.
Au2mate har haft praktikanter igennem en årrække og oplever stor gensidig værdi af samarbejdet. En del af vores praktikanter er efter  
afsluttende uddannelse blevet fastansat hos os. 

AU2MATE PROFIL:
Au2mate er et softwarehus som udvikler og leverer automations og IT-løsninger til procesindustrien i ind- og udland. Løsningerne udarbejdes 
i teamwork og tæt partnerskab med vores kunder og spænder fra komplette automatiseringsprojekter til konsulentydelser og rådgivning. Vi 
har mange års erfaring indenfor procesautomatisering. Vi har udviklet en struktureret arbejdsform og med effektive værktøjer til vidensdeling, 
kan vi garantere hurtig levering af kvalitetsløsninger til konkurrencedygtige priser. Au2mate har kontorer i Danmark, Norge, Sverige, Dubai, 
England, Portugal, Tyskland, Frankrig og Australien. 

Vi har i 2015 etableret vores eget træningscenter Au2mate Academy. 

TIDLIGERE PRAKTIKANTER HAR BL.A. ARBEJDET MED:
• Projekter/udvikling indenfor automatisering og industriel IT 
• MES/programmering/test 
• Idriftsættelse af løsninger i ind- og udland 

AU2MATE TILBYDER:
• Fastlagt introduktionsforløb om Au2mate
• Praktikforløb tilpasset dig og dine kompetencer
• Tilknyttet fast division/team i Silkeborg
• Kurser og træning i Au2mate Academy (interne undervisere og kursusfaciliteter)
• Udvalgt leder/praktikantansvarlig til sparring omkring opgaver og udvikling
• Deltagelse i opgaver og projekter, med mulighed for at skabe netværk på tværs af divisioner/teams

Efter endt praktikperiode er det desuden muligt at skrive bachelorprojekt for Au2mate. 

ANSØGNING:
Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til Mette Marie Stig-Jørgensen - HR Manager på tlf. +45 2322 6050
Send motiveret ansøgning og CV til job@au2mate.dk

Au2mate er en international virksomhed der leverer automation og industriel IT til kunder i 
hele verden. Au2mates systemer bygger på platforme fra de førende leverandører af PLC-, 
SCADA- og MES-systemer og er designet i nøje overensstemmelse med den enkelte kundes 
ønsker og behov. 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. 
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