
 

Hardware projektingeniør inden for automation søges 
 
Hos DI-Teknik er vi i konstant udvikling i tråd med at vores marked udvider sig. Derfor søger vi igen ny 

højtkvalificeret kollega til vores projektafdeling. Her vil du sammen med 26 andre HW projektingeniører, indgå i 

tværfaglige løsningsorienterede teams. 

 
Stillingen 
HW projektingeniør indenfor automation. 

 
Din hverdag vil kunne bestå af: 

• Tekniske udredninger med kunder, rådgivere og kollegaer, for at finde optimale løsninger for vores 

kunder 
• Tilbudsgivning ud fra kunders kravspecifikationer, samt on site besigtigelser af fabrikker 
• Design af diagrammer i CAD programmer, hvori indgår konstruktion, dimensionering af hardware, 

komponenter og ledninger. 
• Igangsættelse af tavlearbejde og arbejde on-site 

• Projektledelse og projektstyring, hvori der indgår økonomi, planlægning og ressourceallokeringer 

 

Kvalifikationer 
• Du har en el teknisk baggrund, evt. med en videregående uddannelse 

• Erfaren bruger af el-CAD programmer som PCSchematic, SEE Electrical (CADdy++), E-Plan eller 

lignende 

 
Personlige egenskaber 

• Gode kommunikative egenskaber 
• Samarbejdende, fleksibel og kvalitetsbevidst 
• Imødekommende, smilende og serviceminded overfor kollegaer og kunder 
• Selvstændig og ansvarsbevidst 

 

Vi ved, at alle har forskellige kompetencer, derfor prøver vi at matche disse og fremtidige ønsker med de jobtyper 

vi har i DI-Teknik. 
Hvis ovenstående har vakt din interesse og du kan se dig selv blive vores nye kollega, så send os din ansøgning. 

Vi afholder løbende jobinterviews. Ansættelse sker ved først givne lejlighed.  

Ansøgninger sendes job@di-teknik.dk. Evt. spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes på telefon til HR-chef 

Jørgen Bagger på 29 37 11 97. 

 

Løn og ansættelsesforhold:  Efter kvalifikationer og kompetencer 

Ansættelse:   Fuld tid 

Vi tilbyder:  Kantineordning, sundhedsforsikring, pension og pensionsforsikring, samt flex-

ordning 

Start:   Snarest muligt. 

 

Firmaprofil 

DI-Teknik blev etableret i 2003 og beskæftiger ca. 175 medarbejdere. Vi har hovedkontor i Køge, kontor i 

København og Nykøbing F. samt kontorer og værkstedsfaciliteter på forskellige kundesites. 

DI-Teknik er i dag et selvstændigt selskab under Caverion Danmark 
 

DI-Teknik er en ambitiøs og professionel ingeniør- og automationsvirksomhed, der er blandt de største i Danmark 

og har mange års erfaring inden for automation og industriel el. 

 

Virksomheden adskiller sig fra sine konkurrenter ved at fungere som totalleverandør med kompetencer inden for 

både projektledelse, projektering, dimensionering, programmering, installation, kvalificering samt forbyggende 

service og vedligeholdelse. Vi leverer alt fra et samlet højspændingsanlæg til den sidste føler på et procesanlæg. 

Vi leverer turn-key automations løsninger til mange industrier såsom rensningsanlæg, olie, kraftværker, 

hospitaler, food og pharma og mange flere. 

 

For yderligere oplysninger henvises til hjemmeside www.di-teknik.dk 
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