
Proces og programmering

Programmering i Delphi og MS SQL server til PC-baserede styringer. Alternativt vil det være

interessant, hvis du er god til enten JAVA eller .NET. Du vil desuden også skulle programmere

via Siemens TIA portal til PLC og HMI. 

Projektledelse af både større projekter med flere deltagere, samt enkeltmandsprojekter 

Teknisk dialog med kunde og kollegaer, samt sikring af projektøkonomi sammen med kollegaer 

Udarbejdelse af styringsbeskrivelser 

Varetagelse af daglige support- og serviceopgaver 

Behersker dansk og engelsk i skrift og tale på højt teknisk niveau 

Kørekort B 

Tekfa integrerer mekanik, styring og software indenfor vejning og dosering og øvrig håndtering af

pulvere og granulater. Til udvikling og vedligehold af vores software, ”TekfaVision”, søger vi en stærk-

strømsingeniør eller softwareudvikler/programmør med proceserfaring. I softwareafdelingen vil du

sammen med en eller to kollega(er) udvikle og vedligeholde processtyringsløsninger til alt fra mejerier

og teglværker til fodervirksomheder og kraftværker. Projekterne vil variere mellem mindre løsninger til

eksisterende anlæg, processtyring og større projekter, hvor du er en del af et tværfagligt team, der

sammen løser opgaven fra indledende design til idriftsættelse. Endvidere vil der kunne være produkt-

udviklingsopgaver. 

Du vil arbejde i en projektorienteret organisation, hvor du bliver den software og styringsmæssige

nøgleperson på projekterne og dermed en vigtig medspiller i det tværfaglige samarbejde. Du vil således

blive ansvarlig for specifikation, design, programmering og on-site idriftsættelse. Det er en selvstændig

stilling, hvor du har stor indflydelse på planlægning af din egen tid. 

Som stærkstrømsingeniør eller softwareudvikler/programmør har du bredt kendskab til og erfaring med

maskinanlæg, og gerne erfaring fra fødevareindustrien. Der er tale om et komplekst arbejdsområde, så

det er vigtigt, at du har gode analytiske evner og hurtigt tilegner dig ny viden. Du er fleksibel og trives

med en moderat rejseaktivitet, typisk i DK. Derudover har vi følgende ønsker til vores nye kollega:

Kvalifikationer

Du tilbydes en spændende og ansvarsfuld stilling og for den rette person, vil der være rig mulighed for

såvel faglig, som personlig udvikling. Du vil indgå i et ingeniørhus med 12 engagerede kollegaer.

Send din ansøgning, CV og evt. bilag til job@tekfa.dk. Vi afholder samtaler løbende. Når den rette

kandidat er fundet, bliver opslaget fjernet. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte

direktør Torben Riise på telefon 86 94 67 00. Du kan læse mere om virksomheden på www.tekfa.dk.

Ansøgning og kontakt

http://www.tekfa.dk/

