Tavlebygger
Kunne du tænke dig at blive en del af en virksomhed i vækst indenfor vedvarende energi?

HVEM VI SØGER
Vi har travlt i vores produktion og søger derfor snarest en selvstændig elektriker/tavlebygger med
en el-teknisk baggrund til at indgå i vores team i produktionen i Aulum. Den rette kandidat er en
engageret og proaktiv person, der som en del af SCADA International vil have ansvaret for
ordreproduktion af tavler og styrekabinetter.
Det forventes at du har en elektrisk/el-teknisk baggrund, og er vant til at arbejde selvstændigt med
tavlebygning fra A-Z på specifikke ordrer. Der kan forekomme test af udstyr ved spidsbelastninger.
Du vil komme til at indgå i et team af dygtige medarbejdere, der sætter kvalitet,
leveringsperformance og sikkerhed i højsædet. Vi forventer derfor at du er en person som arbejder
selvstændigt og omhyggeligt med tingene, og leverer dine opgaver til tiden.
Der vil være en del rutinearbejde i jobbet, men mange af vores styreskabe monteres også på
baggrund af specifikke kundekrav, så det er vigtigt, at du kan læse, forstå og følge
diagramtegninger. Derudover ser vi også gerne at du forstår dansk og engelsk på basis niveau, og
har gode IT kundskaber.

HVAD VI KAN TILBYDE
Som vores nye tavlebygger vil du opleve en høj grad af frihed og få mulighed for at spille en vigtig
rolle i at få det daglige arbejde til at glide, så vi i SCADA International fortsat kan levere produkter
og service af højeste kvalitet til vores kunder.
Udover en god lønpakke, tilbyder vi et dynamisk og imødekommende arbejdsmiljø. For at passe
godt ind i SCADA International, forestiller vi os at du er en person som befinder sig godt i en
virksomhed med en uformel omgangstone, hvor der lægges vægt på det sociale sammenhold
mellem kollegaer. Du vil naturligvis indgå i vores onboarding program og få en grundig introduktion
til dine arbejdsopgaver.

OM SCADA INTERNATIONAL
SCADA International er en succesfuld dansk virksomhed med datterselskaber i Tyskland, Polen,
Spanien, US, Ukraine og Rusland. Vi er en dynamisk virksomhed med omfattende erfaring inden for
SCADA systemer, SCADA applikationsløsninger, Park Network Solutions og Energy Power Control.
SCADA International har en passion for at gøre en forskel, og vi stræber efter fortsat vækst for både
vores kunder og vores medarbejdere. Vores vision er at være den fortrukne globale partner inden
for teknisk support og SCADA løsninger for virksomheder indenfor vedvarende energi. Har du lyst til
at vide mere om os? Tag et kig på vores hjemmeside www.scada-international.com.

SØG STILLINGEN
Du kan søge stillingen ved at sende os dit CV samt ansøgning via vores hjemmeside.
Hvis du har nogen spørgsmål til os, er du meget velkommen til at kontakte Jan Rosenby, direktør for
HR & Administration, på telefon +45 2014 6468.
Vi går igennem ansøgninger løbende, så tøv endelig ikke med at tage kontakt til os.

VI SER FREM TIL AT HØRE FRA DIG!

