Sønderborg. 07.11.2022

Afdelingsleder til Daniit i Odense - Automation
Daniit søger en afdelingsleder til Daniit A/S´ kontor i Odense, da den nuværende afdelingsleder,
efter mange år i virksomheden, vælger at gå på pension. Daniit programmerer software til
procesanlæg til industrien i store dele af verden. Du vil blive leder af en velfungerende afdeling
med p.t. 6 medarbejdere/programmører - og en forventning om vækst.
Daniit udvikler og konstruerer avancerede styre- og processtyringssystemer til foder, asfalt og
betonindustrien samt til landbaserede fiskeopdrætsanlæg - og sælger deres løsninger i det
meste af verden.
Daniit – Danish Industrial IT – har over 50 års erfaring med at udvikle og levere IT-løsninger til
styring af komplekse produktionsprocesser i så forskellige segmenter som foderindustrien,
asfaltproduktion, Aqua (landbaseret fiskeopdræt), m.v.
Den røde tråd er løsninger til at håndtere vejning, kontrol og dosering, samt konstant
overvågning og dataopsamling f.eks. i forbindelse med vandbiologi og dyrenes tilvækst. Der er
tale om PC/PLC-baserede styringer, SCADA, sensorik og hardware, herunder komplekse
egenproducerede tavler.
Daniit har et mangeårigt ry for at levere høj kvalitet og teknisk stærke løsninger, og er nu på vej
ind i en periode, hvor der lægges nye lag på virksomhedens kompetencer, i form af ny teknologi
og stærkere fokus på den kvalificerede kundedialog.
Med baggrund i en stærk teknisk platform, går virksomheden derfor nu ind i en periode med
forventet stærk vækst, også på eksportmarkederne
Yderligere information findes på www.daniit.com.
Stillingen
Du tilbydes en stilling i en dynamisk virksomhed med gode muligheder for faglig og personlig
udvikling. Der er en klar vækststrategi i virksomheden, og du vil blive en del af et større team
med hovedkontor i Sønderborg. Totalt set er der ca. 40 højt kvalificerede medarbejdere i Daniit,
der arbejder målrettet og med højt humør for at finde de bedste løsninger for kunderne - hver
dag. Du tilbydes et job i en yderst fleksibel virksomhed med en flad organisation.
Opgaverne:
•

Ledelse og motivering af medarbejdere
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•

Koordinering og prioritering af opgaver

•

Formulere og kalkulere kundetilbud

•

Efterkalkulation

•

Programmering af PLC og/eller PC

•

Koordinering og deltagelse i vagtordning

Har du erfaring med idriftsættelse af procesanlæg er det en klar fordel.
Der arbejdes i:
•

PLC: Schneider System platform, Rockwell, som bliver programmeret i Struktureret tekst

•

PC: Schneider System Platform, Delphi, Visuel studio.

•

Database: Orcale, MSSQL, PostGree

Din Profil
Om du har en el-teknisk baggrund som automatiktekniker, elektriker, automationsingeniør eller
andet er ikke væsentligt - blot du brænder for programmering, automation og processer - og
ikke mindst formår at bevare overblikket i hektiske øjeblikke. Ydermere er det naturligt for dig at
optimere arbejdsgange og finde den rette vej til en effektiv hverdag - alt sammen i god dialog
med kollegerne på kontoret.
Faglig profil:
•

Ingeniør eller tekniker inden for Automation

•

Erfaring med PLC- eller PC-programmering

•

Arbejder struktureret og med stort overblik

•

Kvalitetsbevidst med respekt for deadlines

•

Motiverende leder

Vi tilbyder
•

Et udfordrende job med mulighed for at opnå gode personlige resultater

•

Attraktiv lønpakke med fast løn, pension, sundhedsforsikring, fri telefon/internet m.v.

•

Aktiv personaleforening, der er med til at sikre et godt arbejdsklima og sammenhold.
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Søg stillingen
Rekrutteringsprocessen varetages af MatchMind
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte rekrutteringskonsulent Anders
Heslop på tlf. 30 21 45 11 eller sende en mail til ahc@matchmind.dk.
Link:
https://matchmind.dk/ledige-jobs?hr=show-job%2F114709%26locale%3Dda_DK
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