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TEKNISK DIVISIONSDIREKTØR FOR DIGITALE 
LØSNINGER I INTERNATIONAL VIRKSOMHED 
I SILKEBORG

KOM OG HJÆLP OS MED DEN VIDERE UDVIKLING AF DANMARKS 
STÆRKESTE TEAM INDEN FOR AUTOMATION & INDUSTRIEL IT 
DIT NYE JOB:
Du vil med reference til den administrerende direktør få det tekniske ansvar for vores division for Industriel IT og Digitale løsninger. Divisio-
nen, som pt består af 15 medarbejdere, implementerer og udvikler løsninger og produkter indenfor Industriel IT til produktionsvirksomheder 
i ind og udland. Det vil blive din opgave, sammen med divisions salgsdirektør, at drive den videre udvikling af divisionen og dennes ydelser og 
produkter.  

Dine opgaver vil blandt andet blive: 
• Organisering af MES/IT divisionens opgaver 
• Sikre kvalitet og leveringstider for divisionens leverancer og produkter
• Planlægge og organisere udviklingsaktiviteter
• Teknisk salgssupport
• Teknisk sparring med og rådgivning af nye og eksisterende kunder  
• Planlægning af kompetenceudvikling for divisions medarbejdere 
• Tæt samarbejde med divisionsdirektør salg  
• Deltage i ledergruppen og i den overordnede strategiske udvikling af Au2mate  
• Rekruttering (Onbording) af nye medarbejdere til divisionen

DINE PERSONLIGE OG FAGLIGE KVALIFIKATIONER:
Vi forventer, at du som person er positiv og initiativrig, har gode samarbejdsevner, et personligt drive, og har en solid teknisk baggrund inden-
for IT/Digitale løsninger. 
Dine kvalifikationer: 
• Du har en relevant teknisk baggrund, således du kan sparre og udvikle sammen med IT specialisterne i divisionen
• Du har ledelseserfaring fra lignende stilling. Din lederstil er empatisk med fokus på mandskabspleje 
• Du har erfaring med fremstillingsindustrien, Industri 4.0, MES eller design iht. S88/S95 standarden er det en fordel
• Du har erfaring med agile udviklingsmetoder og projektledelse
• Du er god til at skabe tillidsfulde relationer på alle niveauer
• Du arbejder struktureret, kan prioritere og forventningsafstemme i en travl hverdag

AU2MATE A/S TILBYDER:
Et spændende og udfordrende job i en international virksomhed i vækst med et meget højt fagligt niveau. 
Nøgleordene i forbindelse med det daglige arbejde er frihed og indflydelse under ansvar, uformel omgangstone, hvor humoristisk sans ej er en 
ulempe samt gode arbejdsforhold. Jobbet udføres på vores adresse i Silkeborg. 
Au2mate tilbyder attraktiv løn, der matcher dine kvalifikationer samt pensionsordning og bonus. 

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 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, USA, Holland & Australien. Mere info tilgængelig på 
 www.au2mate.com.


