
Hvem er du?
Er du automationstekniker/ingeniør, automationsteknolog eller måske maskinmester? 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 Commissioning Engineer vil din hverdag hos Cabinplant blive præget af faglige udfordringer med mange spændende og varier-
ende opgaver, i tæt samarbejde med vores øvrige afdelinger. Hos os er du med på allerførste række, når vi installerer det nyeste 
procesudstyr, der optimerer og forbedrer fødevareindustrien i hele verden. 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
• Rejsedage 100+ om året i hele verden
• On-site PLC-programmering (Siemens, Rockwell mv.)
• Idriftsætning, test, tilpasning og undervisning af personale til procesanlæg hos kunder
• Sikre at udstyret fungerer og lever op til kontrakten
• Udfører test af sikkerhedssystemet
• Forbered og gennemgå Site Acceptance Test protokol
• Ansvarlig for aflevering af anlæg til kunden
• Udarbejde site-/dagsrapport
• Tæt dialog med automationsingeniørerne på kontoret, projektlederen og ikke mindst kunden

Dine kvalifikationer
• Du elsker automation, PLC-styringer, el og mekanik og ikke mindst at rejse
• Du læser og forstår el-tegninger
• Du kan tilpasse og fejlfinde i PLC-programmer
• Du har nemt ved praktisk håndværk, og kan arbejde i el-tavler

Vigtige personlige færdigheder
• Du kan tale med alle mennesker på tværs af afdelinger og funktioner og du er en ægte team player
• Du er tryg, selv når det går rigtig stærkt og opgaven både er svær og under tidspres
• Du agerer nemt og fleksibelt rundt i en hverdag, hvor opgaver og prioriteter ofte skifter

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 maskinmestre, ingeniører, 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, Nadja Søndergaard Fuglsang fra OPTIMUM HR på +45 31316797 eller på e-mail: nadja@optimumhr.dk
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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.


