
 

 

Automatiktekniker 
 

Simon Moos Maskinfabrik A/S er midt i en rivende udvikling, med stigende ordretilgang  
og en masse spændende projekter. 
For at udvikle og fremtidssikre produktionsgrundlaget søger vi derfor en automatiktekniker,  
gerne med erfaring i maskinanlæg.  
 
Du skal være med til at styrke vores el-afdeling og får ansvar for at: 
• Forbedre, opdatere og implementere ændringer på vores eksisterende produktprogram. 
• Et tæt samarbejde med vores udviklingsafdeling og produktion. 
• Sikre, at kvalitetskrav og dokumentation i relation til vores anlæg er opdaterede. 
• Opbygge styringer til anlæg fordelt på vores komplette produktprogram. 
• Du vil blive involveret i udvikling af helt nye produkter. 
 
 
Kvalifikationer 
• Du har en baggrund som automatiktekniker eller tilsvarende, gerne med erfaring med opbygning  

af styringer til komplekse maskinanlæg. 
• Erfaring med hydraulik er en fordel, men ikke et krav. 
• Du har erfaring med PLC-programmering, gerne Omron. 
• Du har erfaring med fejlsøgning og fejlretning på nye som brugte anlæg. 
• Du taler dansk, og du kan gøre dig forståelig på engelsk, og gerne tysk, i skrift og tale. 
• Du motiveres af at arbejde med kvalitetsprodukter, hvor funktionalitet og design vægtes højt. 
   
 
Du tilbydes 
En stilling med rig mulighed for personlig og faglig udvikling i en uformel atmosfære med et højt  
aktivitetsniveau.  
 
Løn forhandles individuelt modsvarende dine kvalifikationer.  
 
 
Ansøgninger bedes sendt pr. mail til: job@simonmoos.com. 
Indkomne ansøgninger vil blive behandlet løbende. 
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte: 
Værkfører Gert Asmussen, mobil 25 37 25 61, e-mail: GA@simonmoos.com 

Simon Moos Maskinfabrik A/S udvikler, producerer og sælger kundetilpassede slamsugere, recyclere, samt anlæg til volumenre-
duktion, handling og hygiejnisering af slam. Virksomheden blev grundlagt i 1978 og er en internationalt orienteret virksomhed 
med kunder i mere end 30 lande. Du kan læse meget mere om Simon Moos Maskinfabrik A/S og vort produktprogram på  
www.simonmoos.com. 
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