Skarp Automatiktekniker
Polyteknik AS er i fortsat udvikling og vi er derfor på udkig efter en skarp automatiktekniker til vores montage team, der
samler og tester vores avancerede PVD systemer, der primært
er installeret hos virksomheder og universiteter i hele Europa.
Vi tilbyder et job med mange kontaktflader internt og eksternt, når vores PVD systemer skal produceres. Polyteknik er
en uformel organisation med højt til loftet og dedikerede medarbejdere, hvor ikke mange dage er ens og muligheden for at
påvirke egne opgaver er betydelig.
Du vil komme til at arbejde med løsning af avancerede projekter og vil skulle udarbejde den elektriske dokumentation for
herefter at montere alle elektriske forbindelser i tæt samarbejde med resten af montageteamet samt proces- og maskiningeniører.
Opgaver
• Installation af og fejlsøgning på elektriske og mekaniske systemer
• Udføre elektriske ombygninger og modifikationer på eksisterende udstyr både hos kunder og i
egen produktion
• Udarbejdelse af el-diagrammer og opdatering af dokumentation i samarbejde med vores procesgruppe
• Fuld montage af elektriske systemer
• Opstart af PLC systemer og implementering af mindre softwarerettelser på Beckhoff Twincat
platformen
• Installation, opstart og test af systemer hos kunder i Europa
Din profil og kompetencer
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Baggrund som automatiktekniker eller lignende fra udvikling og produktion af automationssystemer
Lyst og drive til at være den ansvarlige medarbejder for vores PVD systemers el-løsning
Brænder for at lave moderne løsninger indenfor højteknologi
Interesse for PLC-programmering og gerne erfaring med Beckhoff Twincat
God forståelse af mekaniske og elektrisk drevne transmissionssystemer
Erfaring med vakuumsystemer er en fordel, men ikke et krav
God til engelsk, både mundtligt og skriftligt, er en fordel
God til at kommunikere klart og tydeligt med både kunder og kolleger

Kan du se dig selv i ovenstående beskrivelse og har lyst til at indgå i et team af dedikerede og fagligt dygtige kolleger er det lige dig, vi gerne vil høre fra.
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Information og ansøgning
Er du interesseret i yderligere information er du meget velkommen til at kontakte Jeppe Nørgaard på
telefon 24 20 42 09.
Ansøgning kan sendes til job@polyteknik.dk. Der vil løbende blive afholdt samtaler indtil vi har fundet den
helt rigtige kandidat.

Polyteknik AS
Polyteknik er en dansk virksomhed som udvikler og fremstiller avancerede produktionsmaskiner til deponering af tyndfilm. Produkterne er baseret på højvakuumteknologi, avancerede plasma-processer og har
ofte integrerede løsninger med robothåndtering. Maskinerne sælges hovedsageligt til udenlandske virksomheder og institutioner, som er relateret til semicon industrien og forskningsverdenen.
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