PROJEKTINGENIØR
AUTOMATION PÅ
SJÆLLAND
VIL DU VÆRE MED ... ?
Vil du være med til at understøtte
den vækst vi oplever lige nu, og
være den første af flere nye medarbejdere i Værløse?
HVEM ER VI?
Logimatic Engineering i Værløse
er et salgs- og projektkontor med
direkte tilknytning til hovedkontoret
i Aalborg. Logimatic er systemintegrator og designhus inden for
automation til det globale marked
– både industrien og det maritime.
JOBBET
Arbejdsopgaverne kan spænde bredt i
projekterne og består af projektering
og implementering af automationsløsninger, programmering, udarbejdelse af specifikationer, dokumentation, indkøb, tilsyn, idriftsættelse
af systemer og andre tekniske
projektopgaver.
Alle opgaver gennemføres i projektteams på tværs af hovedafdelingen
i Aalborg og afdelingen i Værløse.
Implementering finder sted enten i
afdelingen eller ”On site” hos kunden - nationalt som internationalt.

ANSØGERPROFIL
Vi søger en medarbejder, som har
erfaring inden for nogle af disse
områder:
• Design af automationsløsninger
• Programmering PLC og SCADA
(Schneider, Allen Bradley, Siemens)
• Projektledelse
VI KAN TILBYDE
En dynamisk og ekspansiv arbejdsplads, med et højt fagligt niveau og
inspirerende miljø. Logimatic tilbyder
faglig udvikling og personlige udfordringer i en virksomhed, hvor
omgangstonen er uformel.
Aflønning som også omfatter en pensionsordning og en bonusordning, vil
være i overensstemmelse med dine
kvalifikationer.
Yderligere oplysninger om denne
stilling kan fås ved henvendelse til
HR koordinator Lene Dahlstrøm eller
afdelingsleder Per Ghodt på
tlf. 9634 7000.

Vores kunder er eller beskæftiger
sig med:
• Miljøanlæg, bl.a. spildevandsanlæg og ventilation
• Energianlæg, bl.a. kedel- og
generatoranlæg
• Maskinanlæg og alarmsystemer
• Rederier og skibsværfter
– nationalt og internationalt

VIRKSOMHEDEN
Logimatic er en international ingeniør- og IT-virksomhed, der er leverandør
af en række professionelle konsulentydelser og softwareprodukter.
Nøglen til vores succes ligger i vores medarbejderes kompetencer. Derfor
er de ansatte det vigtigste aktiv i vores virksomhed. De er afgørende for,
at vi kan levere professionelle IT-systemer af høj kvalitet, og for at vi kan
have tilfredse kunder. På samme tid er de meget vigtige for virksomhedens vækst og det resultat, som Logimatic genererer.

Ansøgning modtages snarest pr. e-mail på job@logimatic.dk
eller pr. post til:
Logimatic Engineering A/S
Sofiendalsvej 5B • DK-9200 Aalborg SV
Att.: Lene Dahlstrøm

