
 
 

 

Frontmatec udvikler verdens førende skræddersyede løsninger til automatisering i fødevareindustrien, andre hygiejnefølsomme industrier og forsyningsbranchen. Vi er især kendt 

for vores højkvalitetssystemer til hele værdikæden af kødindustrien – fra klassificering af slagtekroppe til slagtelinjer, opskærings- og udbenings-linjer, hygiejne-løsninger og 

kontrolsystemer til logistik og pakning 

 
- med stærk baggrund inden for 
maskinprocesser 
 

Til vores styringsafdeling i Tandslet/Sydals søges 

Control Engineer med PLC kundskaber. 

Du er dreven i PLC verdenen, og trives med at være en 

del af team, hvor der er mange spændende og 

krævende udfordringer, som er relevante for en 

virksomhed med aktiviteter over det meste af verden.  

Til stillingen må der påregnes rejseaktivitet i 
størrelsesordenen 30-60 dage. 
 
 

Dine ansvarsområder: 

• Programmering og opgraderinger af PLC 
og Servo  

• Teknisk Support i såvel ind- som udland 
på projektopgaver 

• Optimering af PLC programmer 

• Træning – internt såvel som eksternt 

• Være i dialog med kunder og 
beslutningstagere – det være sig 
præsentation og introduktion af nye 
produkter og kunde-specifikke løsninger 

• Medvirke ved projekt tilbudsafgivelse  

• Udarbejdelse af styringsbeskrivelser, 
sikre detaljeret dokumentation.  
 

 

Dine personlige og faglige kvalifikationer: 

• Relevant uddannelse, som f.eks. 
automationsingeniør eller anden stærk 
baggrund inden for maskinprocesser 
 

 
 

• Programmeringserfaring af PLC og Servo  

• Programmering i Siemens og Allen Bradley 

• Gerne praktisk erfaring  

• Erfaring i MS office (brugerniveau) 

• Kommunikerer let og ubesværet på engelsk. 
 

Du er motiverende, vedholdende og en god guide for 
dine kolleger via indlevelse og gennemslagskraft 

samtidig med, at kunden er i fokus. 

 

Vi tilbyder: 
 
Et dynamisk arbejdsmiljø, hvor vi har en glad og ligefrem 
omgangstone. Vi er en virksomhed i vækst, og det 
sætter sit præg på vores engagement og virkelyst. Vi 
ønsker at give dig de bedste muligheder for at udvikle 
dig og vokse med opgaverne og forventer til gengæld, at 
du er en aktiv med-spiller, som byder ind med godt 
humør og en professionel tilgang til arbejdsopgaverne. 

Virksomheden er placeret tæt på motorvej E45. 

 

Din ansøgning: 

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at 
kontakte Lars Jauernik – mobil 40197603. 
  
Interesseret i at søge stillingen, så send din skriftlige 
ansøgning  mærket ”PLC” til: FRONTMATEC mail: 
dk.job@frontmatec.com - deadline 17. februar 2019 

Control Engineer 
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