MEDARBEJDERNE ER
VORES VIGTIGSTE AKTIV

Tavlebygger

Forretningsområder

CS electric A/S har travlt i produktionen og ønsker at styrke teamet i
forbindelse med produktion af styretavler. Vi søger derfor en erfaren
tavlebygger. Du vil blive tilknyttet vores Solution afdeling og referere til
dennes afdelingsleder.
Jobbet:
Du vil komme til at indgå i et team på 13 dedikerede medarbejdere i vores
Solution afdeling. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. indeholde:
• Opbygning af specialdesignede styretavler på eget værksted i Esbjerg
• Koordinering af aktiviteter relateret til produktionen
Fagligt har du:
• Du har stor erfaring med opbygning af styretavler til industrien
• Du har indgående kendskab til PLC’er og frekvensomformere
• Du har erfaring med varebestilling og øvrige rutiner i forbindelse med
produktionsmiljøer
• Du kan deltage i forbindelse med montage og idriftsættelse hos slutkunden
• Du behersker engelsk i skrift og tale
Som person er du en kvalitetsbevidst og ansvarlig teamplayer, der kan tage ejerog lederskab. Du er nysgerrig og evner at udfordre det eksisterende, mens du
bevæger dig fremad med et højt drive. Du er løsningsorienteret i forhold til dit
arbejde og samarbejdet med dine kollegaer, samt har humor og et godt humør,
der smitter af på dine omgivelser.
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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

