El-konstruktør
til Picca Troldhede, Videbæk
dfzg

Jobbeskrivelse:
Er du serviceminded, initiativrig og i høj grad kvalitetsbevidst? Og kunne du tænke
dig en stilling, hvor aktivitetsniveauet samt de teknologiske udfordringer er høje?
Så er dette måske et job for dig! Hos Picca Automation bliver du en del af et af
Danmarks førende automationshuse, med kreative og avancerede løsninger til
automation indenfor miljø & energi, pharma, industri og føde- & drikkevarer.
Som el-konstruktør hos Picca Automation er opgaverne at arbejde med de nyeste
komponenter indenfor industriel automation. Du skal kunne arbejde selvstændigt
og samtidig være en god teamplayer. Du bliver en del af et team på 3 elkonstruktører i Troldhede/Silkeborg.
Jobbet består af:
•
•
•
•
•

El-projektering af tavler og anlæg
Udarbejde dokumentation til projekter.
Valg af komponenter til tavler og maskinanlæg
Indkøb af komponenter
Udarbejde eltegninger i tegneprogrammer, fx:
PC-Schematic og SEE-Electrical (Caddy++)

Din Profil:
•
•
•
•

Uddannet elektriker, elinstallatør, automatiktekniker eller lignende
Erfaring med ovennævnte jobfunktioner
Teknisk forståelse for sammenspillet mellem el, automatik og mekanik
Du kan arbejde såvel selvstændigt som i team

Hvad kan Picca tilbyde dig?
I Picca kan du forvente vidensdeling på højt niveau samt muligheder for udvikling
indenfor netop dit interesseområde. Vi tror på, at en god arbejdskultur fører til
gode resultater. Vi har en åben organisation med uformel og humoristisk
omgangstone. Du vil ved ansættelse gennemgå et onboarding-program, så det
sikres at du bliver en integreret del af organisationen og kulturen i Picca.
Listen over interne arrangementer vokser år efter år. Det gør den fordi, at vi har
det godt sammen. Vi tror på, at det stærke sammenhold ikke blot skabes til
hverdag på kontoret og værkstedet, men i høj grad også i båden på vandet, på
cyklerne i skoven, på skiene i alperne, til e-sportsaften, sommerfesterne,
løbearrangementer, osv. Den fælles Picca-kultur vedligeholdes også på tværs af
afdelingerne gennem de årlige trivselsdage.
Har du spørgsmål eller er du interesseret i at søge jobbet, glæder vi os til at høre
fra dig. Vi vurderer løbende indkomne ansøgninger og ansætter, når vi har
fundet den rette til stillingen.

Kontaktinformationer:
Johnny Sand Frandsen
Tlf.: 30 78 40 02
Picca Automation

Mail: jsf@picca.dk

