
   
 

 

Project Manager til MIGATRONIC AUTOMATION A/S 
 
Ønsker du at blive en del af MIGATRONIC AUTOMATION, der af Jammerbugt Kommune netop er blevet 
kåret som den mest innovative virksomhed inden for avanceret robot- og automationsteknologi. 
 
Vores nye Project Manager kommer til at arbejde med innovative automationsløsninger.  
Vi er eksperter inden for automatiseret svejsning og robotintegration lige fra standardudstyr til 
skræddersyede løsninger. 
 
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 vores organisation og produktsortiment.  
Base for jobbet er på vores adresse i Aabybro. 
Du skal forvente ca. 30 rejsedage om året. 
 
Vi tilbyder bl.a.: 

 At blive en del af en organisation med høj anciennitet kombineret med nyeste viden 
 At arbejde med den nyeste og mest avancerede robot- og automationsteknologi 
 At blive en del af en verdensomspændende koncern indenfor svejseteknik 
 Meningsfyldt job i en innovativ virksomhed, hvor ikke 2 dage er ens 
 Uformel og flad struktur, godt støttende teamwork og god humor 
 Gode personlige og faglige udviklingsmuligheder 
 Pensionsordning og sundhedsforsikring 
 Løn efter kompetencer og erfaring 
 Fri telefon og internet 

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

 Projektledelse med løbende kundekontakt 
 Projektopfølgning, herunder økonomi og intern koordinering 
 Kontakt til- og samarbejde med underleverandører 
 Indkøb af specialkomponenter til projekter 
 Udarbejde kravspecifikationer i samarbejde med kollegaer 
 Overordnet ansvar for teknisk dokumentation 

 
Vi forestiller os, at du har følgende faglige kvalifikationer: 

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

 Gerne erfaring med at designe el-styringer til maskiner  
 Godt kendskab til maskinsikkerhed 
 Engelsk på forhandlingsniveau og gerne tysk 

 
Som person er du: 

 Fleksibel, og kan lide at have mange bolde i luften 
 God til at samarbejde om komplekse problemstillinger 
 Løsningsorienteret og stort overblik i pressede situationer 
 Udadvendt og god til at skabe relationer 



 Serviceminded – tilfredse kunder betyder alt! 
 Vant til både at arbejde selvstændigt og i teams 
 Engageret og proaktiv 

 
Yderligere informationer om MIGATRONIC AUTOMATION A/S og jobbet kan fås ved henvendelse til  
Factory Manager Keld Kjelgaard på tel. 2019 5460 eller Project Manager Claus Nielsen på tel. 2019 5454.  
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. ”PM – Migatronic” 
 
 

Intelligent teknologi - altid 
Migatronic Automation har siden 1985 været en betroet partner, når det drejer sig om 
svejseautomationsløsninger. 
Med en baggrund indenfor svejsning og svejseteknologi og med fokus på at forstå kundernes 
forretningsmæssige udfordringer, har Migatronic Automation opbygget stor viden og knowhow om 
svejserobotter og automatiske svejseanlæg. En viden der omsættes til konstruktion og levering af 
konkurrencedygtige, svejsetekniske løsninger… som øger såvel kvalitet som effektivitet hos både store, 
mellemstore og små metalforarbejdende virksomheder i Danmark og udlandet.     
Migatronic Automation er et datterselskab i Migatronic koncernen, der har en fremtrædende placering 
blandt svejsemaskineproducenter i Europa. 
Hovedaktiviteterne inden for udvikling, produktion og salg af svejsemaskiner er placeret i Fjerritslev. 


