
Dansk IT og Automation ApS 

Industrielektriker/Automatikfagtekniker 

Vi har meget at lave, og søger en tekniker til at servicere vores kunder, der primært befinder sig på Sjælland. Der vil 

forekomme aftenarbejde.  

Dine kvalifikationer: 

 Udlært som Industrielektriker, Automatikfagtekniker eller tilsvarende 

 Minimum 5 års erhvervserfaring 

 Kunne læse og overskue store og omfattende nøglediagrammer 

 Kunne overskue større komplekse produktionsanlæg, i forbindelse med fejlfinding 

 Kunne udbedre mekaniske nedbrud, såsom skift af lejer, aksler, valser mm. 

 

Dine opgaver består i at: 

 Fejlfinding og udbedring ved produktionsstop 

 Udførelse, og optimering af forebyggende vedligehold 

 Optimering og overvågning af produktionsudstyr 

 Udvikling og opbygning af nye styringer/systemer 

 

Vores ønsker til dig: 

 Du kan arbejde selvstændigt, og er loyal, hjælpsom og struktureret 

 Du kan arbejde i pressede situationer, under skarpe produktions deadlines 

 Du kan varetage både elektriske og mekaniske opgaver 

 Du taler flydende dansk, og kan kommunikere på engelsk 

 Du er god til at samarbejde med kunden 

 Du har erfaring fra arbejde i anden service eller produktionsvirksomhed 

 

Vi tilbyder: 

 Løn efter kvalifikationer 

 Frihed under ansvar 

 Pension, Fri telefon, og Sundhedssikring 

 Grundig oplæring 

 

 

Bliv en del af Dansk IT og Automation ApS, en ungt firma i udvikling. 

Dansk IT og Automation ApS er placeret midt på Sjælland. Vi er en lille dynamisk virksomhed, der servicerer 

virksomheder primært på Sjælland. Vi har mange typer opgaver såsom udvikling af styringer til maskinbyggere, 

elektrisk montage, PLC programmering, reparation ved nedbrud, samt forebyggende vedligehold. 

 

Det er vigtigt for os, at sætte kunderne i centrum, og vi gør vores yderste for, at de er tilfredse, og deres 

produktionsudstyr kører fejlfrit. Vi har mange års erfaring inden for forskellige industrier. 

 

Vil du arbejde sammen med os?   

 

Hvis denne stilling lyder som noget for dig, så bedes du sende din ansøgning og CV på info@it-automation.dk 

 Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte os på telefon 40 905 905.   

 Startdato er hurtigst muligt og vi vurderer ansøgninger og indkalder til samtaler løbende, men venter gerne på den 

rette kandidat.   

  

Vi ser frem til at høre fra dig.  


