INDUSTRI OG
PLC PROGRAMMØR

EN SIKKER FORBINDELSE

Til vores industri/automations afdeling søges en dygtig
og erfaren programmør.
Stillingen:
Du bliver en del af et stærkt og engageret team, hvor
projekt og optimeringsopgaver på maskiner og procesanlæg
ved vore industrikunder er dagligdagen. Sammen med vores
dygtige team af industri og automations elektrikere, får
du ansvaret for, med proaktive og akutte tiltag, at holde
procesanlæg ved vore kunder kørende.
Din profil:
Din baggrund er elektriker, med kendskab til
industriinstallationer. Du har erfaring med Programmering
af PLC, primært Siemens, Omron og Allen Bradley.
Du kan arbejde selvstændigt og struktureret, med
ansvarsbevidsthed, kvalitet og ejerskabsfølelse og
samtidig have stor fokus på samarbejde. Du har evne og
lyst til at arbejde med fejlfinding og løsning af akutte
opgaver.
Vi tilbyder:
• En udfordrende og spændende hverdag med mange
forskelligartede opgaver
• En positiv og uformel omgangstone
• Dygtige og engagerede kolleger, med fagligheden
helt i top
• Attraktive personaleforhold og løn efter kvalifikation.
Er du vores nye elektriker til vores team ? Så glæder vi
os til at høre fra dig
Ring på 40300141 og spørg efter Brian. Du kan også sende
en ansøgning på mail til: bwj@jyskel.dk
Hos Jysk Elteknik:
Bliver du en del af en arbejdsplads med fokus på et
godt arbejdsmiljø, med mulighed for faglig og personlig
udvikling. Du vil få over 100 friske kollegaer og opleve
en uformel omgangstone og godt sammenhold. Du møder ind
til en positiv attitude, hvor alle hjælper hinanden.
Vi tilbyder ordentlige løn- og ansættelsesforhold samt
sundhedsforsikring.
Hvorfor har vi brug for dig?
Jysk Elteknik er inde i en spændende udvikling med flere
nye kundekontakter og opgaver, der kræver flere dygtige
medarbejdere.

HAR DU SPØRGSMÅL?
KONTAKT.
Allan Søgaard Møller
Tlf. 21 41 69 31
Mail: asm@jyskel.dk
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