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praktikanter til 
automation og  
industriel it
få indblik i danmarks stærkeste team inden for 
automation & industriel it og Vær med til at udVikle nYe 
banebrYdende applikationer:
praktikforløbet:
Som praktikant hos Au2mate A/S får du afprøvet din teoretiske viden i praksis, og du vil få et varieret indtryk af, hvad arbejde indenfor  
automation og industriel IT kan indeholde.
Vi 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 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 erfa-
ring 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. 

tYpiske opgaVer i forbindelse med praktikforløbet:
       •   Deltage i projekter indenfor automatisering/industriel IT
       •   PLC/SCADA design/programmering/test
       •   Deltage i panel-/anlægstest i ind- og udland
       •   Deltage i idriftsættelse af løsninger i ind- og udland
       •   Udviklingsprojekter indenfor automatisering/industriel IT

Vi forVenter at du er/Har:
       •   Positiv og initiativrig
       •   Selvstændigt arbejdende
       •   Kvalitetsbevidst
       •   Behersker dansk og engelsk
       •   Gode arbejdsevner og er fleksibel

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 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 overens-
stemmelse med den enkelte kundes ønsker og behov. Au2mate arbejder internationalt og projektorienteret efter førende 
normer og metoder. Udover kontorer i Danmark har Au2mate afdelinger i Dubai, Sverige, Norge, England, Frankrig, 
Tyskland, Portugal og Australien. Mere info tilgængelig på www.au2mate.com.
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