
   
 

 

Automatiktekniker - programmør med el-teknisk baggrund 
til udvikling og konstruktion af el-styringer på vejemaskiner evt. softwareudvikling 
 
Vi bygger maskiner til store dele af verden og følger selvfølgelig normerne for CE samt UL standarderne. 
 
Vi sørger for en løbende udvikling af din tekniske knowhow, så du til enhver tid er på forkant med de 
udfordringer, vore kunder World Wide vil byde ind med.  
Vi giver dig en god oplæring og introduktion til hele vores produktsortiment.  
 
Vi tilbyder bl.a.: 

 Spændende, afvekslende og meningsfyldt job i en vækstvirksomhed 
 En innovativ virksomhed med fagligt kompetente kollegaer 
 Uformel og flad struktur, hvor der er højt til loftet og god humor 
 Et virkelig godt arbejdsmiljø både socialt og fysisk 
 Gode personlige og faglige udviklingsmuligheder 
 Løn efter kompetencer og erfaring 
 Fleksibel arbejdstid 

 
Dine arbejds- og ansvarsområder vil bl.a. omfatte: 

 Konstruktion af el-styringer på vejmaskiner og tilhørende værktøjer 
 Udarbejdelse og vedligeholdelse af teknisk dokumentation 
 Teknisk service til kollegaer på tværs af organisationen 
 Supportering af vore rejsende serviceteknikere 

 
Vi forestiller os, at du har følgende faglige kvalifikationer: 

 Uddannet styrings- og reguleringselektriker / automatiktekniker / maskinmester /  
software ingeniør eller lignende med erfaring inden for HMI, PLC og maskinstyringer 

 Erfaring med at designe el-styringer til maskiner  
 Stærke el-tekniske kompetencer 
 Godt kendskab til el-dokumentation i PCSCHEMATIC 
 Godt kendskab til maskinsikkerhed 
 God til kommunikere på engelsk og gerne tysk 

Vi foretrækker ansøgere med kendskab til PLC-styringer i produkterne: 
B&R (programmering i struktureret tekst), Rockwell Automation eller Siemens 

 
Som person er du: 

 Yderst kvalitetsbevidst og omhyggelig med dit arbejde 
 Løsningsorienteret og hurtig til at tilegne dig ny viden 
 Fleksibel med hensyn til forskellige arbejdsopgaver 
 Parat til at tage nye udfordringer op 
 Samarbejdsvillig og har en god humor 
 God til at holde fokus og prioritere dine opgaver 
 Positiv og omstillingsparat 

 
 
Yderligere informationer om Bilwinco A/S og jobbet kan fås ved henvendelse til:  
Automationschef Christian Møller Jensen på tel. 7172 2500 eller Direktør Claus Pedersen tel. 4078 2749. 



Vi afholder samtaler løbende. Ansættelse hurtigst muligt, dog venter vi gerne på den rette kandidat.  
JYSK REKRUTTERING forestår rekrutteringsarbejdet, og din motiverede ansøgning og dit CV sendes til 
info@jyre.dk mrk. ”Automatiktekniker – Bilwinco” 
 
 
 
BILWINCO A/S etableret i 1955, er i dag er en innovativ virksomhed, der udvikler og producerer 
kundespecifikke løsninger, som bidrager positivt til kundernes forretning gennem omkostningsbesparelser 
og et mere effektivt produktionsflow.  
Virksomheden udvikler, fremstiller, sælger og installerer totalløsninger indenfor automatiske veje-, fylde- og 
pakkeanlæg hovedsageligt til fødevare- og metalindustrien.  
Ca. 95 % eksporteres World Wide, og kundeporteføljen spænder vidt lige fra store koncerner til den lille 
iværksættervirksomhed. 
 


