Softwareudviklere til automations- og robot projekter

Har du lyst til at arbejde med udvikling af software, PLC, automation til high
performance maskiner/anlæg, datahåndtering, servoteknik, robotter, selvkørende
AGV/AMR-løsninger osv.? - Har du tilmed en naturlig interesse for teknik og
automatik? - Så er det dig vi har brug for i vores team.
EGATEC A/S står overfor en ambitiøs vækstplan. Hovedpunkterne i strategien er salg
af standardprodukter og/eller turnkey løsninger til end-of-line, hvor en væsentlig
afsætning forventes på eksportmarkederne. Herudover anlæg indeholdende robotter
og AMR/AGV-systemer.
For at sikre at dette bliver stærkt prioriteret i Egatec, og at ekspansionen fortsætter
søger vi softwareudviklere til afdelingen. Du vil som programmør i Egatec få ansvar
for gennemførsel af projekter, enten selvstændigt eller i samarbejde med dine
kollegaer.
Egatec er eksklusiv forhandler af Comau robotter i Danmark, Norge, Sverige og på
Island og du har dermed mulighed for at blive uddannet indenfor Comau’s
produktprogram af industrirobotter samt AMR/AGV-systemer.
Har du: - en baggrund som softwareudvikler, programmør, evt. PLC/servo og gerne
B&R og/eller Beckhoff og/eller Siemens
- ambitioner og lyst til at udføre styringsprojekter til maskiner med høje
performancekrav, dataudveksling osv.
- gode evner til at kommunikere, både skrift og tale
- er struktureret og stærk i planlægning samt projektledelse
- Så tilbyder vi dig et spændende og udfordrende job, hvor hverdagen handler om
udvikling af software, teknik, løsninger og muligheder. Du vil blive en del af vores
fælleskab, hvor fokus er på et godt arbejdsmiljø, og hvor du vil møde gensidig respekt,
samt engagerede og dygtige kollegaer.
Dine arbejdsopgaver kan blandt andet blive:
➢ Programmering af PLC- og servosystemer, B&R, Beckhoff og Siemens
➢ Håndtering og programmering samt simulering af COMAU-robotter.
➢ Udarbejdelse af dokumentation og manualer
➢ Håndtering af diverse underleverandører, tavler, montage, komponenter
➢ Indkøring, test og aflevering af anlæg ved vores kunder
➢ Supervision i forbindelse med montage, opstilling og test
➢ Programmering, integration af løsninger for overordnet dataudveksling
➢ Service og support ved vores kunder
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➢ Være en aktiv del af vores styringsafdeling, komme med input, ændringer og
tiltag, der vil være til gavn for alle i afdelingen, og i sidste ende vores kunder
Spørgsmål og/eller ansøgninger sendes til: Tommy T. Pedersen, ttp@egatec.dk
Eller til EGATEC A/S, Hvidkærvej 3, 5250 Odense SV.
Ansøgningsfrist: ultimo juni 2020. Samtaler afholdes løbende.
EGATEC A/S er et automationshus etableret i 2003. Navnet står for Ensidigt Gentaget Arbejde – TEC for teknologi.
Vores mission er netop at eliminere - eller reducere - ensidet gentaget arbejde igennem automatisering, samtidigt
med, at vi forbedrer kundens konkurrencedygtighed. Se evt. mere på www.egatec.dk
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