MEDARBEJDERNE ER
VORES VIGTIGSTE AKTIV

Servicetekniker - marine

Forretningsområder

Til vores serviceafdeling søger vi en dygtig servicetekniker, der primært skal
arbejde med eksekvering af serviceordrer hos vores maritime kunder.
Du bliver vores ansigt ude hos kunderne, hvor en imødekommende, troværdig
og kompetent indstilling er nøglen til succes.
Jobbet:
Du vil komme til at indgå i et team af 20 dedikerede medarbejdere i vores
serviceafdeling. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. indeholde:
• Udførelse af afvekslende serviceopgaver og projekter inden for marine
• Tavlemontage, fejlfinding, PLC-programmering, frekvensomformere HMI, eltegninger og dimensionering, installering af energispare systemer m.m.
• Vedligeholdelses- og driftsopgaver på kundens faciliteter og installationer.
• Indkøb af komponenter til brug under eksekvering af serviceordrer
• Udarbejdelse af dokumentation, såsom servicerapporter, KLS-skemaer,
afleveringsdokumenter m.m.
Fagligt har du:
• En relevant uddannelse som styrings- og reguleringselektriker, automatikfagtekniker eller lignende
• Erfaring med det maritime segment
• Et godt kendskab til og erfaring med PLC (Omron, Siemens, Schneider m.fl.) og
HMI
• Et digitalt mindset, hvor du evner at bruge teknologi til at arbejde smartere
• Kompetencer så du behersker engelsk i skrift og tale
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Som person er du kvalitetsbevidst og kan både arbejde selvstændigt og i teams.
Ligeledes er du god til at tale med kunder og er serviceorienteret. Det er vigtigt,
at du er fleksibel og har lyst til rejseaktivitet med mange kortere ture hvor du
skal kunne rejse med kort varsel.
Har du lyst til at komme med på holdet?
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Aksel Uglvig
Jensen, Skelmose, på tlf. 40 84 01 33.
Ansøgning med relevante bilag kan sendes til Aksel Uglvig Jensen her.
Ansøgninger vil blive behandlet løbende.
Tiltrædelse: hurtigst muligt.

CS electric A/S

Vi leverer:

 Hos CS electric hjælper vi industrien med at producere
smartere og mere effektivt. Vi har igennem mere end 40
år, specialiseret os i automations- og el-tekniske
løsninger, med hovedfokus på markedssegmenterne
Marine, Energi samt den øvrige Industri.
 CS electric har hovedkontor i Esbjerg og beskæftiger i dag
ca. 50 medarbejdere.









Projektledelse fra ide til færdig løsning
Projektering & Design
Indkøb
Produktion af styretavler
Montage, Installation & Idriftsættelse
Service, Vedligehold & Reparation
Komponentsalg

