AUTOMATIONSINGENIØR
Vi er en ingeniørvirksomhed i rivende udvikling, og derfor leder vi efter den rette kandidat til vores stilling som
automationsingeniør. Er du kvalitetsbevidst, selvkørende og en god kommunikatør? Og har du erfaring med
Distribuerede Control Systemer, såsom DeltaV og Sattline....så er stillingen hos Conﬁrm noget for dig!
Jobbet
Du bliver en vigtig medspiller i vores automationsprojekter hos nogle af Danmarks førende Pharma
virksomheder.
Du vil bl.a. komme til at arbejde med systemer og teknik:
Distribuerede Control Systemer
PLC/SCADA Siemens,
ABB, Rockwell, iFix,
DeltaV
PCS7
InTouch m.ﬂ .
SattLine
Yokogawa

Databaseløsninger
SQLserver
SLdoc®

Du vil blive en del af vores Automationsteam og være med til at forme fremtidens løsninger fra speciﬁcering af
kravene til design, programmering, test og idriftsættelse. Vores projekter indgår ofte i en GMP-sammenhæng. Du får
derfor mulighed for at tilegne dig dybdegående og nyttig viden om GAMP 5 og GMP.
Dine kvaliﬁkationer
Vores arbejde er betydningsfuldt, og derfor stilles der store krav til kvalitet, dygtiggørelse og god dialog. Du besidder
gode samarbejdsevner, da du ofte vil indgå i teambaseret arbejde hos kunderne. Du formår dog også at kunne arbejde
selvstændigt med høj faglighed. Det er vigtigt, at du har et godt humør og har gode formidlingsevner både mundtligt
og på skrift, da du vil deltage i projektgennemførelser i tæt dialog med vores kunder. Arbejdet kan til tider betyde
pressede situationer, og derfor er det essentielt, at du kan skabe overblik, tage initiativ og ikke er bange for at træde
i karakter.
Din baggrund forestiller vi os er en ingeniøruddannelse i form af diplom eller kandidat, fx inden for automation,
maskin, materiale/proces, kemi, stærkstrøm/svagstrøm eller lignende. Dertil vil kendskab og erfaring med
projekthåndtering, ovennævnte systemer og løsningsorienteret arbejde være en fordel.
En del af teamet
Et arbejde som konsulent byder på en hverdag med skiftende
opgaver og medindﬂydelse i både projektprocessen og for
resultaterne. Hos Conﬁrm er der ingen bureaukrati og ingen
politiske dagsordener og vi arbejder alle mod et fælles mål, og
hvor alle er vigtige medspillere for vores mål.
Du vil trives, hvis du er tilhænger af en ﬂeksibel hverdag med
plads til selvstændighed, egne projekter og videndeling med
dine kollegaer.
Hos os får du det bedste af begge verdener: du vil arbejde med
førende Pharma virksomheder og samtidig have dine rødder i
Conﬁrm med plads til kreative ideer og initiativer, en varierende
hverdag og et sted, hvor du følger dine projekter til dørs.
Er du interesseret?
Send din ansøgning og CV til job@conﬁrm.dk.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
Jesper Strands på 2323 3949 / jbs@conﬁrm.dk.

Vil du vide mere, så besøg os
på conﬁrm.dk

