Tavlebygger
Kunne du tænke dig at blive en del af en virksomhed i vækst indenfor vedvarende energi?
Vi har travlt i vores produktion og søger derfor snarest en elektriker/tavlebygger med en el-teknisk
baggrund til at indgå i vores team i produktionen. 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.
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 og i den forventede kvalitet.
Vil du have ansvaret for ordreproduktion af tavler of styrekabinetter?
Den rette kandidat er en engageret, proaktiv person med sans for detaljen og et smittende humør. Som
tavlebygger er du en vigtig brik i teamet hos SCADA International, der har 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 vil være en del varierende opgaver, da mange af vores
styreskabe monteres på baggrund af specifikke kundekrav, så det er vigtigt, at du kan læse, forstå og
følge diagramtegninger. Derudover ser vi gerne at du forstår dansk og engelsk på basis niveau, og har
gode IT kundskaber.
Hvis du er lidt af en IT nørd og gerne vil udforske og udvikle dine kompetencer indenfor dette felt vil det
være et plus, da der vil være mulighed for at blive oplært i konfiguration af servere og IT-udstyr i vores
produktion, men det er ikke et krav i henhold til stillingen.
Hvad kan vi tilbyde dig?
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.
Hvis ovenstående beskrivelse lyder som dig, vil vi rigtig gerne høre fra dig!
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte vores HR Direktør, Jan Rosenby, på telefon
20 14 64 68. Vi går igennem ansøgninger løbende, så tøv endelig ikke med at tage kontakt til os.
Du kan søge stillingen ved at sende os dit CV samt ansøgning via vores website.

We are SCADA International
At SCADA International, we are specialists within renewable energy. We design and build intelligent
software and hardware solutions that capture data from various sources and turn them into decisionsupporting information, enabling our customers to optimize production.
We are a dynamic organization of close to 100 people spread out across our eight offices in Europe and
the US. The way we work is characterized by adaptability and collaboration, which are key to our success.
Working with us, you will be offered a high degree of freedom, and you will become part of a friendly
environment with innovative and bright colleagues.

