
Hvem er du?
Er du ingeniør med erfaring og speciale indenfor softwareudvikling, AI og Machine Learning? Har du nogle års erfaring på 
arbejdsmarkedet eller er nyuddannet, kan du tage din karriere til næste niveau hos Cabinplants automationsafdeling.

Hvad går jobbet ud på? 
Cabinplant oplever lige nu en stor efterspørgsel på vores komplette løsninger af procesudstyr til fødevareindustrien. 2022 bliver 
dermed endnu et år med fremgang og vækst i vores virksomhed.

Som Software Engineer vil din hverdag hos Cabinplant blive præget af faglige udfordringer med mange spændende og varierende 
opgaver indenfor softwareudvikling. Cabinplant maskiner skal over de næste pr år blive mere intelligente igennem AI og Machine 
Learning og den udvikling og retning kan du være med til præge fra start. Det er et stort plus, hvis du har erfaring med Beckhoff 
TwinCAT. Har du tidligere arbejdet med firmware udvikling/programmering vil det ligeledes være en fordel.
Du vil selvfølgelig få den rette støtte og sparring fra dine erfarne kollegaer, som vil hjælpe dig til at blive dygtigere både fagligt og 
personligt.

Ansvar og opgaver
• 10-20 rejsedage om året i hele verden
• Design og programmering (Embedded systemer, C, C++, Java mv, Beckhoff TwinCAT)
• Design og programmering af database (SQL, Oracle mv)
• Udarbejde dokumentation og manualer
• Forstå mekanik og automation som en samlet enhed
• Online/Telefon support af kollegaer og kunder

Dine kvalifikationer
• Softwareudvikling inden for Embedded systemer
• Softwarearkitektur
• C, C++, C# og Java
• AI
• Machine Learning
• Du går analytisk til værks 
• God til at tage dialog med dine kolleger, for at få belyst alle potentielle muligheder og finder den bedste løsning.  
• Kan samarbejde på tværs af teams, men også arbejde selvstændigt

Vigtige personlige færdigheder
• Fokus på løbende forbedringer og effektivisering i hele processen
• Du kan tale med alle mennesker på tværs af afdelinger og funktioner
• Du er en ægte teamplayer
• Du bevar overblikket, selv når det går rigtig stærkt og opgaven er under tidspres
• Du agerer nemt og fleksibelt rundt i en hverdag, hvor opgaver og prioriteter ofte skifter
• Arbejder og programmere struktureret

Hvad tilbyder vi?
• Introduktionsforløb hvor man bliver introduceret for alle afdelinger/funktioner
• Uddannelse indenfor bl.a. Siemens og andre brands
• Onboarding proces hvor man bl.a. bliver tilknyttet en ”buddy” fra afdelingen
• Fokus på personlig og faglig udvikling 
• En afdeling bestående ingeniører, softwareudvikler, maskinmestre, automationsteknologer med op til 25+ års erfaring

Lyder det som noget for dig? 
Så tøv endelig ikke med at sende os en ansøgning. Udfyld formularen og vedhæft dit CV og ansøgning via vores hjemmeside www.
cabinplant.com/career. Skriv gerne lidt om, hvad du synes gør det sjovt at gå på arbejde. Skulle du have yderligere spørgsmål til 
stillingen, kan du kontakte Ehsan Askarabadi, Automations Manager på +45 60 39 75 99. 

Software Engineer 
til automations-
afdelingen

Cabinplant A/S er en førende producent af kundetilpasset procesudstyr til fødevareindustrien. Virksomhedens fokusområder 
er komplette proceslinjer til fisk, skaldyr og grøntsager samt løsninger inden for veje- og pakkeudstyr til mange forskellige 
industrier. Alle Cabinplants løsninger udvikles og implementeres i et tæt samarbejde med virksomhedens kunder. 
Eksportandelen udgør mere end 80% og Cabinplant har referencer i hele verden. Virksomheden beskæftiger ca. 270 
medarbejdere – hovedparten i Haarby på Fyn samt på Cabinplants egen fabrik i Polen. Cabinplant har datterselskaber i en 
række lande, og er en del af CTB Inc., der er en multinational koncern indenfor fødevareindustrien.


