
Om jobbet: 
Du bliver tilknyttet vores kontor i Vejle, hvorfra vi betjener vores kunder primært i Region Syddanmark.
Vi løser kundernes opgaver, i nogle tilfælde på kundernes lokationer. Som automationsingeniør/PLC programmør kommer 
du alt efter dine kompetencer til en bred vifte af opgaver som f.eks.:
• opstille, programmere og indkøre procesanlæg
•	 fejlfinde	og	optimere	maskiner	og	anlæg
• deltage i FAT og SAT test på kundesites
• udarbejde el-dokumentation
• sparre og dele viden med kunder og kolleger
• udvikle nye funktioner og applikationer

Vi forestiller os, at du:
• er uddannet ingeniør, automationsteknolog eller tilsvarende
• i dine tidligere job har høstet erfaring med eksempelvis el-tavler, maskinstyring, automatisering, 
 SCADA og/eller PLC-programmeringer, herunder f.eks. Rockwell og Siemens
• i dine tidligere job har høstet erfaring med eller kendskab til PC Schematic, EPLAN og/eller SEE Electrical
• har minimum 5 års erhvervserfaring 
• er serviceorienteret og evner at sætte dig hurtigt ind i kundens problemstilling 
• er god til at søge muligheder og prioritere indsatsen, hvor det giver værdi
•	 befinder	dig	godt	med	en	afvekslende	hverdag
• behersker engelsk i skrift og tale
• har kørekort og egen bil

Det er en fordel, hvis du:
• har erfaring med energi- og/eller procesanlæg
• har erfaring fra regulerede brancher, hvor der stilles store krav til kvalitet og præcision

Du tilbydes:
• variation og faglige udfordringer, der bringer dig til nye spændende niveauer og udvikling 
 af dine kompetencer
• et rart og uformelt arbejdsklima, og som en del af et stærkt fagligt miljø, får du mulighed 
 for at sparre med nogle af de bedste indenfor branchen
• fastansættelse på funktionærbasis til en konkurrencedygtig løn, med pension 
 og sundhedsforsikring
• udvikle dit netværk gennem arbejde ude hos kunderne
•	 stor	selvstændighed	i	jobbet	og	flexordning
•	 stor	indflydelse	på	og	mulighed	for	at	præge	både	jobbet	og	virksomheden

Har du spørgsmål:
Du kan få mere information om jobbet hos Keld Friis Christensen tlf. 48 80 66 89 eller 
Torben Bang Kristensen tlf. 81 40 61 18

Send din ansøgning med CV til kfc@adding.dk
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Adding	Engineering	er	et	ingeniørfirma,	der	løser	en	lang	række	af	forskelligartede	opgaver	inden	
for	procesindustri,	produktionsteknik	og	-automatisering,	logistikanlæg	samt	ledelse	på	flere	ni-
veauer. Ønsker du at arbejde indenfor den grønne omstilling, så er Adding Engineering et lands-
dækkende ingeniørhus, der laver kundernes projekter indenfor bl.a. dette segment. Har du lyst til 
at arbejde med udvikling af software m.m. til automation og bringe dine tekniske kompetencer i 
spil som konsulent i et ambitiøst ingeniørhus i udvikling? Så er du måske den nye kollega vi søger.

Stillingsopslag:

Om adding

• 38 kompetente ingeniører, 
 maskinmestre, automation- 
 steknikere og tekniske assi- 
 stenter.
• ”Hands on” folk der laver 
 kundernes projekter, gerne  
 hos kunderne, og gerne som  
 en del af deres faste stab.
• En solid virksomhed i vækst, 
 hvor positivt arbejdsmiljø, 
 faglig dygtighed, ansvar, 
 team-ånd og godt humør 
 prioriteres højt.


