SCADA Specialist – Silkeborg, Denmark
Kvalitetsorienteret og teknisk stærk SCADA Specialist
Først og fremmest tak for din interesse for SCADA International. I SCADA International er vi passioneret om at gøre
en forskel og stræber mod fortsat vækst for både kunder og medarbejdere.
OM SCADA INTERNATIONAL
SCADA International er en succesfuld dansk virksomhed med datterselskaber i Tyskland, Polen, USA, UK og
Ukraine. Vi er en dynamisk virksomhed med omfattende erfaring inden for SCADA systemer, SCADA
applikationsløsninger, Park Network Solutions og Energy Power Control.
Vi er 80 engagerede og motiverede medarbejdere, og vi søger nu en ny dygtig kollega til vores team af SCADA
Specialister, der skal være med til at sikre, at vi fortsat kan levere SCADA Specialist-service i verdensklasse til
vores globale kunder.
Vores vision er at være den fortrukne globale partner inden for teknisk support og SCADA løsninger for
virksomheder inden for vedvarende energi.
For mere information om SCADA International, besøg venligst vores hjemmeside: www.scada-international.com

OM STILLINGEN
Er du god til at tilegne dig ny viden og sætte dig ind i komplekse problemstillinger?
Har du lyst til at blive udfordret, og motiveres du af et job, hvor hele verden er din arbejdsplads?
Er du den kollega, der altid sikrer og tjekker de sidste detaljer, fordi du sætter en ære i at aflevere 100% kvalitet
hver gang?
Så er du måske den SCADA Specialist, vi mangler til vores Serviceteam i Silkeborg i Danmark.

ANSVARSOMRÅDER
Dine primære opgaver i stillingen som SCADA Specialist:
•
•
•
•
•
•
•
•

SCADA installationer onsite, in-house ved kunder og remote
Site Acceptance Test
Dokumentation
Fejlfinding
Serviceopgaver
Hardware Review
Konsulentopgaver
Installation og support på egne produkter

Projekterne varierer i størrelse og kompleksitet, og kvalitet og høj kundetilfredshed er altid vores vigtigste
prioritet. Du vil ofte være involveret i uddannelse og træning af kunderne ved ”hand-over” af et afsluttet projekt

og det er dermed en fordel, hvis du har erfaring med direkte kundekontakt og gerne i et internationalt perspektiv.
Ligeledes vil du selv modtage løbende uddannelse og træning, så vi sikrer, at du altid er opdateret på den nyeste
viden inden for tekniske SCADA løsninger og SCADA International’s egen produktportefølje.
DIN BAGGRUND
Du har relevant erfaring inden for området eller en uddannelse som maskinmester med el-teknisk baggrund,
styrings- og regulerings- elektriker/tekniker med relevant erhvervserfaring, ingeniør, stærkstrømstekniker eller
kommunikationselektriker med netværkserfaring.
Alternativt, er du nyuddannet maskinmester eller tekniker med mod på at afprøve dine teoretiske færdigheder i
et internationalt miljø med tekniske komplekse og udfordrende produkter og løsninger.
Du er fleksibel og motiveres af et arbejdsliv, der giver dig mulighed for omfattende rejseaktivitet – op til 125
rejsedage årligt.
Du har erfaring med eller kendskab til kommunikationsprotokoller, konfiguration, PLC, dokumentation, test,
regulering, netværk og fiberarbejde.
Du taler og forstår dansk og engelsk på højt niveau, og hvis du kan begå dig på tysk også er det er plus.
VI TILBYDER
Du vil opleve en høj grad af frihed og få mulighed for at spille en meget vigtig rolle i udviklingen af SCADA
International. Udover en god lønpakke, tilbyder vi et dynamisk og imødekommende miljø. Du vil naturligvis indgå
I vores onboarding program og få en grundig introduktion til dine arbejdsopgaver.
SÅDAN SØGER DU
Send din ansøgning og CV til job@scada-international.com og mærk den ‘SCADA Specialist’. Har du spørgsmål til
stillingen inden du søger, skal du henvende dig til HR Direktør, Pernille Jørgensen, +45 2135 1435.
VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG!

