
Vil du være med ti l at lede 
projekter indenfor automation?

I Logimatic har vi travlt, og derfor søger vi en  
ambitiøs projektleder til automationsprojekter til 
hovedkontoret i Aalborg

“Vi søger de bedste medarbejdere, der ønsker at 

arbejde i en international virksomhed.”

Følg os på  f og in  På LinkedIn kan du høre, hvad tidligere praktikanter udtaler om deres forløb

Er du interesseret? 
Så send din ansøgning og CV 

til job@logimatic.dk

Sofiendalsvej 5B 
DK-9200 Aalborg

Stillingen ønskes 
besat snarest

Har du spørgsmål? 
Så er du velkommen til  

at kontakte HR-chef  
Lene Dahlstrøm, tlf. 96 34 70 00

Om jobbet
Du får ansvar for at styre kundeprojekter gennem alle faser, både teknisk og  
kommercielt. Det vil sige projektering og implementering, udarbejdelse af 
specifikation, dokumentation, indkøb, tilsyn, idriftsættelse og andre tekniske 
projektopgaver. Du vil indgå i et topmotiveret team, hvor der er stor mulighed for 
sparring og vidensdeling. Da vi servicerer kunder både inden- og udenlands, skal 
du forvente rejseaktivitet i jobbet.

Du har
• Relevant videregående eller teknisk uddannelse, gerne ingeniør
• Erfaring med projektledelse
• Erfaring med design, programudvikling, implementering og 
       idriftsættelse af automationsløsninger
• Erfaring med løsninger inden for miljø- og energiindustrien 
       samt applikationer til det maritime marked
• Kendskab til produkter og software fra Siemens, Rockwell og 
       Schneider (PLC, SCADA m.m.)
• Stærke dansk- og engelskkundskaber både i skrift og tale
• En systematisk tilgang til at løse opgaverne
• Evne til både at arbejde selvstændigt og i teams
• Drive og er resultatorienteret
• Flair for kundekontakt, gå-på-mod og godt humør

Vi tilbyder
En stilling på en dynamisk arbejdsplads, hvor der er et højt fagligt niveau i et 
uformelt miljø. Vores organisationsstruktur er flad, og vi har korte kommando-
veje samt en stor grad af frihed under ansvar. Vi kan desuden tilbyde en sund 
kantineordning og en aktiv personaleforening. Løn vil være i overensstemmel-
se med dine kvalifikationer og med pensions- og bonusordning.   
Se mere på www.logimatic.dk/karriere/video-af-ansatte 


