
Hvem er du?
Er du f.eks. el-ingeniør, stærkstrømstekniker, installatør eller har en anden relevant teknisk uddannelse? Har du nogle års erfaring 
på arbejdsmarkedet og er du klar til at tage din karriere til næste niveau, så har du nu muligheden for at blive en del af holdet hos 
Cabinplant A/S.

Hvad går jobbet ud på? 
Vi 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 El-konstruktør i Cabinplant kommer du med en bred vifte af kompetencer inden for el-konstruktion af maskinstyringer og har 
lyst og vilje til, at bidrage til den fortsatte positive udvikling og vækst. Det er et stort plus, hvis du har erfaring med el-konstruktion 
fra en automationsvirksomhed eller fra en maskinproducerende projektvirksomhed, der arbejder med kundespecifikke løsninger. 
Har du tidligere arbejdet med opbygning af styringer i et Siemens miljø vil det ligeledes være en fordel.

Ansvar og opgaver
• Du vil designe el-tavler, udvide og fejlfinde på eksisterende tavler
• Du vil dimensionere og udarbejde varmeberegninger af skabe
• Klargøre komponentlister til indkøbsafdelingen
• Prisberegninger til salg
• Optimere og standardisere skabe og komponenter
• Design el-tavler i henhold til relevante standarder (IEC60204, UL508A osv.)
• Teknisk support til kollegaer

Dine kvalifikationer
• Du har flere års erfaring med el konstruktion indenfor automation
• Du har arbejdet med el-tegninger, gerne PC-Schematic
• Avanceret bruger af Excel
• Har kendskab og forståelse for relevante el-standarder

Vigtige personlige færdigheder
• Du er udadvendt og forstår, at samarbejde er en vigtig komponent for at lykkes i opgaven
• Du arbejder struktureret
• Du kan tale med alle mennesker på tværs af afdelinger og funktioner 
• Gode kommunikationsevner i skriftlig og mundtlig engelsk
• Du arbejder analytisk og i deltaljer, men har samtidig hele tiden fokus på hele maskinanlægget og denne løsning  
• Du har et positivt og åbent sind

Hvad tilbyder vi?
• Introduktionsforløb hvor man bliver introduceret for alle afdelinger/funktioner
• Uddannelse indenfor bl.a. PcSchematic
• 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

El-konstruktør  
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.


