
 

Innovative 

Professionelle 

Adaptive 

Vi er et Team 

Kompetente 

ER DU VORES NYE ERFARNE  

                         AUTOMATION ENGINEER 
Hvem er vi?  
Confirm er en professionel og ambitiøs ingeniørvirksomhed, som hjælper Danmarks førende medicinal- og medico-virksomheder med at sikre 
”Quality of life” for alverdens medicinbrugere. Det er vores dygtige konsulenter, der skaber de gode resultater og vores fælles målsætning er 
at være den foretrukne partner inden for Automation & Validering 
 

Nu kan du blive en del af succeshistorien og sammen med dygtige kolleger skabe 
de gode resultater. 
 

Du bliver en del af automationsteamet 
Confirm er i rivende udvikling. Derfor søger vi en medarbejder til et spændende og afvekslende job i en afslappet atmosfære. Du bliver en 
vigtig spiller i den videre udvikling af en ambitiøs automationsgruppe, der sætter barren højt. Teamet består i dag af 7 dygtige specialister. Du 
vil som konsulent anvende den største del af din tid ude hos kunderne, og du får mulighed for at arbejde for en meget varierende kundegruppe 
og få inspiration og lejlighed til at finde de bedste løsninger, der sikrer kunderne effektive kvalificerings- og valideringsløsninger med i høj 
kvalitet.  
 

Du kommer til at arbejde med bl.a. 
- DCS-systemer fx Delta V, OCS7, SattLine 
- PLC og SCADA fx Siemens, Rockwell, iFix, InTouch 
- MES / Dataopsamling fx LMES, Factorytalk, PI 
- Mulighed for at undervise 

 
 
 
 

 
 

Dine kvalifikationer – det er lysten, der driver værket 
Først og fremmest skal du have lyst til arbejdet som konsulent, hvor hverdagene aldrig er ens, og hvor opgaverne varierer. 
Du er uddannet diplomingeniør eller kandidat fx inden for automation, maskine, materiale/proces, kemi eller 
stærk-/svagstrøm og skal have flere (gerne +5) års erfaring med projekthåndtering, ovennævnte processer og 
løsningsorienteret arbejde. Vi forestiller os, at du er en god kommunikatør, da hverdagen indeholder dialog og samarbejde 
med vores kunder og de teams, du kommer til at indgå i. I jobbet vil der opstå situationer, som kræver overblik, 
situationsafstemning og evne til at træde i karakter. Du skal være initiativrig, selvkørende og have forståelse for vores 
kunders behov. Højt fagligt niveau og kvalitetsbevidsthed er en selvfølge for dig. 

 

Stemmer vores værdier overens med dine? 

Vi sætter pris på, at du kommer med en god portion humor, godt humør og lysten til at indgå i 
vores fællesskab. Hvis du også er tilhænger af en hverdag med plads til selvstændighed, egne 
projekter og videndeling med dine kolleger, vil du trives hos os. I Confirm får du det bedste af 
begge verdener; du vil komme til at arbejde med førende Pharma- virksomheder og samtidig 
have dine rødder i Confirm med plads til DINE kreative ideer og initiativer i en varieret hverdag. 
Confirm er også stedet, 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 Lasse Bagge Peuliche på 
lb@confirm.dk / 3092 3170 
 

Læs mere om os på confirm.dk 

 

Ærlige 
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