
   
 

 

Automations- / SW ingeniør med erfaring 
 
Grundet sund vækst søger vi en automations- / SW ingeniør eller anden med erfaring i PLC- og HMI 
programmering, dokumentation, indkøring og test.  
Et job med gode udviklingsmuligheder og et arbejde i en organisation, hvor der er en uformel tone og højt 
til loftet! 
 
Aquatiq® Food Automation er en del af Aquatiq® gruppen med hovedsæde i Norge, som er en samlet 
leverandør af ekspertise, procesudstyr og løsninger til den globale fødevareindustri.  
Læs mere om Aquatiq® gruppen på www.aquatiq.com   
 
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 produkt.  
Base for jobbet er på vores adresse i Hinnerup nordvest for Aarhus. 
Du skal forvente ca. 50 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 proces- og automationsteknologi 
 At blive en del af en verdensomspændende koncern indenfor Food Technic 
 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 
 Fleksible arbejdstider og frihed under ansvar 
 Pensionsordning og sundhedsforsikring 
 Attraktiv og konkurrencedygtig løn 
 Fri telefon og internet 

 
Dine primære arbejds- og ansvarsområder vil omfatte: 

 Automationsprojekter fra start til slut 
 PLC- og HMI programmering 
 Udarbejdelse af teknisk dokumentation 
 Indkøring og test, hjemme og on-site hos kunden 

 
Vi forestiller os, at du har følgende faglige kvalifikationer: 

 Uddannet software ingeniør / automationsingeniør /automationsteknolog / styrings- og 
reguleringselektriker / automatiktekniker / maskinmester eller lignende med erfaring inden for PLC- 
og HMI programmering, dokumentation, indkøring og test  

 Erfaring med programmering i struktureret tekst / højniveau sprog 
 Erfaring med programmering i ladder / ILS 
 Erfaring med projekter udført med PLC systemer fra Siemens, Rockwell Automation / Allen Bradley, 

ABB (800xA, SattLine etc.)  
 Fordel med stærke el-tekniske kompetencer 



 Fordel med erfaring i programmeringsprojekter i procesanlæg især fødevareindustrien 
 God til engelsk i både skrift og tale samt kendskab til andre skandinaviske sprog 

 
Som person er du: 

 Yderst kvalitetsbevidst og omhyggelig med dit arbejde 
 Løsningsorienteret og hurtig til at tilegne dig ny viden 
 Selvstændig og ansvarsbevidst 
 Serviceminded og kundeorienteret 
 Samarbejdsvillig og har en god humor 
 God til at holde fokus og prioritere dine opgaver 

 
Yderligere informationer om Aquatiq® Food Automation og jobbet kan fås ved henvendelse til:  
Managing Director Allan Hansen på tel. 2021 0123 eller CTO Kristian Østergaard på tel. 2467 8370. 
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. ”Automation – Aquatiq” 
 
 
 
 
Aquatiq® Food Automation 
Virksomheden blev etableret den 1. oktober 2000, men vore medarbejdere har mere end 25 års erfaring i 
projektering og udarbejdelse af professionelle automationsløsninger. Vores erfaring spænder bredt indenfor 
mange områder: Levnedsmiddelindustri, energi- og miljøanlæg, lager / materialehåndtering er nogle af de 
områder vi mest har været beskæftiget med. 
På mindre procesanlæg er leveringstiden ofte en altafgørende faktor. Vi har stor fleksibilitet og kan derfor 
hurtig få sat gang i projektet, og få det styret i den rigtige retning. 
På store procesanlæg er overblikket vigtigt. De enkelte delanlæg skal hænge sammen i en helhed.  
Vi har erfaring med store projekter og kan tilbyde alt fra de indledende opgaver med beskrivelse af projekt til 
idriftsættelse og aflevering. 
Fleksibilitet og høj kvalitet er nøgleordene hos os.  
 


