MEDARBEJDERNE ER
VORES VIGTIGSTE AKTIV

El-konstruktør

Forretningsområder

Til vores Solution-afdeling søger vi en dygtig og erfaren el-konstruktør, der
primært skal arbejde med hardware og automationsløsninger hos vores OEM-,
industrielle- og maritime kunder.
Jobbet:
Du vil komme til at indgå i et team på 25 dedikerede medarbejdere i vores
Solution-afdeling. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. indeholde:
• Tegning og konstruktion i Caddy++ og/eller PCSchematic af tavler/anlæg
• Projektmøder samt dialog med kunder omkring løsninger og problemstillinger
• Tilbudsarbejde samt kalkulation
• Udarbejdelse af indkøbslister, produktionsgrundlag og montageanvisninger
• Dokumentationsarbejde
• Sparringspartner til vores kunder
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Fagligt:
• 5+ års erfaring
• En el-teknisk baggrund som elektriker, automatikmekaniker, elinstallatør,
maskinmester eller ingeniør
• Erfaring med el-konstruktion af automatiske anlæg
• Kendskab til PLC, frekvensomformere, EN60204-1, EN61439 og evt. UL508A
• Kompetencer indenfor projektledelse på mindre projekter til håndtering af
såvel egne som tværfaglige projekter
• Kompetencer så du behersker engelsk i skrift og tale

Energi
Industri

Som person er du entreprenør af natur og ser muligheder for udvikling og vækst.
Du er kvalitetsbevidst og kan arbejde selvstændigt på tværs af flere fagområder.
Du er nysgerrig og evner at udfordre det eksisterende, mens du bevæger dig
fremad med et højt drive. Du er fleksibel og kan skabe tillid omkring dig.
Har du lyst til at komme med på holdet?
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Aksel Uglvig
Jensen, Skelmose, på tlf. 40 84 01 33.
CV med relevante bilag kan sendes til Aksel Uglvig Jensen her.
Ansøgninger vil blive behandlet løbende.

CS electric A/S

Vi leverer

− Vi er en teknologivirksomhed med hovedkontor i Esbjerg, som
udvikler, designer, producerer, installerer og servicerer løsninger
indenfor el-, automation-, robot- og datateknologi. Fokus hos
vores knap 70 medarbejdere er altid på at finde netop den løsning,
der giver mest værdi for kunderne i marine-, industri- og
energibranchen, såvel på kort som på lang sigt. Kort sagt sikrer vi,
at kunderne kan producere smartere, mere effektivt og mere
bæredygtigt. Det har vi gjort i mere end 45 år.
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Projektledelse fra idé til færdig løsning
Projektering & design
Indkøb
Produktion af styretavler
Montage, installation & idriftsættelse
Service, vedligehold & reparation
Komponentsalg

