PRAKTIK 2018

Robotter - Automation - Medical Devices

Hos Confirm A/S vil vi rigtigt gerne samarbejde med studerende gennem praktikophold, og vi søger derfor
en praktikant til et praktikforløb i starten af 2018. Læser du til ingeniør inden for automation, elektronik
eller robotteknologi, så er dette praktikforløb måske det rigtige for dig…
Sammen med en af vores gode kunder indenfor Medical Devices kan vi tilbyde et spændende og lærerigt
praktikforløb. Du får en helt konkrete opgave, hvor du kan medvirke til at finde løsningen på nogle helt
særlige problemstillinger:
•
•
•
•
•
•

Robotters anvendelse i klassificerede renrum.
Medical Device industriens produktionsforhold og kvalitetskrav
Industri 4.0 og Big Data
Collaborative robots
Automation og LEAN kobling
Data analyse (picks etc.).

Opgaver du vil komme til at arbejde med kunne være:
• Forstudier/analyser
• Kravspecifikationer
• Projektforslag
• 3D-tegninger og animationer
• Design-/løsningsforslag
Fordele for dig:
• Arbejdsopgaver både hos kunden og hos Confirm
• Støtte fra både Confirms og kundens kontaktperson
• At du er en del af Confirms organisation i det daglige - giver indblik i konsulentbranchen

Sådan søger du:
Du er velkommen til at kontakte CEO Jesper Strands på 2323 3949, hvis du ønsker at høre mere om
praktikforløbet. Send gerne din ansøgning til job@confirm.dk
I din ansøgning må du gerne beskrive, hvad du brænder for, hvilke kompetencer du har, hvor lang tid du
ønsker at være i praktik, og hvorfor du ønsker praktik hos Confirm.
www.confirm.dk
Confirm A/S er en ingeniørvirksomhed med base i Roskilde, som leverer professionelle automationsløsninger til produktionsvirksomheder indenfor
pharmaci, medical devices og andre GxP-regulerede virksomheder. Confirm integrerer, sammen med vores kunder, forretningstankegangen i valget
af automationsløsninger og sikrer dermed den bedst mulige løsning til glæde for vores kunder og deres virksomhed. Siden 2016 har vi også været
etableret i USA via vores datterselskab i New York. Confirm Automation Inc. leverer derfor også automationsløsninger til det amerikanske marked.

