
 
 
 
 
 

 

RÅDGIVENDE  
INGENIØRER I  
ENERGI OG PROCES 
 
True Møllevej 1 
8381 Tilst 
+45 70 404 101 
CVR.nr.: 34 58 59 97 
info@energysolution.dk 
energysolution.dk 

 

SCADA-programmør til EnergySolution, Holstebro 

eller Aarhus 

Er du en dygtig SCADA-programmør, der måske også behersker PLC-

løsninger? Har du lyst til at være en del af et dedikeret team, hvor vi 

brænder for at gøre tingene bedre og sammen lykkes med at udvikle de 

bedste innovative tekniske løsninger? Så læs endelig videre. 

 

EnergySolution er en kapitalstærk virksomhed, som er i vækst, og vi har derfor brug for 
endnu en programmør. Som vores nye programmør får du mange spændende og 
varierende opgaver. Du vil være med hele vejen i processen, og din vigtigste opgave er 
at varetage SCADA-programmering til procesanlæg og efterfølgende deltage i 
opfølgning og aflevering. 
 
Derudover vil dine arbejdsopgaver bl.a. bestå af: 
 

 SCADA-programmering til styringer af alt fra varmepumper, køleanlæg og 
specifikke styringer til proces- og energianlæg i bl.a. InTouch, IGSS og iFix 

 Kvalitetssikring på egne automationsprojekter 
 Udarbejdelse af dokumentationsmateriale, funktionstests og slutaflevering 

Vil du fokusere 100 % på programmering, er det en mulighed – men der er også 
mulighed for, at du kan tage del i hele processen inkl. projektledelse. 
Du refererer til vores COO, som har det overordnede ansvar for afdelingen, men du vil 
også få samarbejde med salg. 
 
Vi tilbyder… 
En uformel kultur med handlekraft, og hvor det skal være sjovt at gå på arbejde, og 
hvor vi værdsætter et godt grin. Du indgår i et stærkt fagligt og kollegialt fællesskab, 
hvor der er fokus på at lykkes som hold gennem sparring og samarbejde, som betyder, 
at alle bliver dygtigere hver dag og har opgaver, der giver værdi for kunden og for 
miljøet. 
 
Når du starter, bliver du klædt på til at løse dine arbejdsopgaver, og du bliver sat ind i 
EnergySolutions løsninger og koncepter. Du har indflydelse på egen arbejdsdag, og du 
får en afbalanceret hverdag med afveksling mellem arbejde på kontoret og hos vore 
kunder. 
 
Du vil opleve en ledelse, der bakker dig op i prioritering af opgaver og ved evt. 
udfordringer. Vi anvender EazyProject som projektledelsesværktøj og afholder løbende 
ressourcemøder, hvor vi planlægger og afklarer, om der er nogle, der har brug for 
hjælp. 
 
Goder, sociale aktiviteter og overskudsdeling er prikken over i’et hos os. 
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Vi forventer… 
At du er uddannet ingeniør, maskinmester, automatiktekniker, elektriker eller har 
lignende el-teknisk baggrund. Men det vigtigste er, at du har flere års erfaring med 
SCADA-programmering. Det er en også en fordel hvis du har erfaring med PLC-
programmering, men ikke et krav.  
 
Du er drevet af at finde de bedste løsninger, og så har du lyst til at programmere. Du er 
stabil og har et stort overblik, er hurtig til at sætte dig ind i nye projekter, og der er høj 
kvalitet i din opgaveløsning. 
 
Arbejdssted vil være i vores afdeling i Holstebro eller Aarhus, så din bopæl ligger gerne 
i en kortere køreafstand hertil. Du taler og skriver dansk. 
 
Vil du være en del af holdet? 
Vi glæder os til at modtage en kort motiveret ansøgning og CV hurtigst mulig, som du 
sender til kw@energysolution.dk. Alle henvendelser behandles fortroligt og med 
diskretion.  
 
Vi vurderer ansøgningerne løbende og indkalder derfor også løbende kandidater til 
samtale. 
 
Ansøgningsfrist: Løbende 
 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte: 
Jesper Kirkegaard, COO i EnergySolution på tlf: +45 40 443 690 eller 
jki@energysolution.dk 
 
Kamilla Wingfield Grøn, HR-koordinator på tlf: +45 31 387 496 eller 
kw@energysolution.dk 
 
Om EnergySolution 
Vi er specialister i at rådgive industrivirksomheder i grøn omstilling og hvordan de kan 
nytænke processer og bruge energi mere effektivt. Hver dag arbejder vi for at levere 
løsninger, som gennemsyres af høj kvalitet. 
 
Vi vil være de bedste til at optimere miljø, produktion og energi i industrivirksomheder. 
 
Vi er ikke kun eksperter i energieffektivisering og produktionsoptimeringer. Vi er også 
meningsdanner og sparringspartner for brancheorganisationer inden for området. På 
den måde er vi med til at sætte rammerne for den grønne omstilling i Danmark og 
sikre, at virksomheder reducerer deres CO2-udledning. 
 
Læs mere på www.energysolution.dk 
 
Vi ser frem til at høre fra dig! 

 


