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CALDAN CONVEYOR A/S er en på verdensplan førende leverandør af transportanlæg til overfladebehandlingsindustrien. Virksomheden ligger i 
Galten ved Aarhus, og er en veletableret, moderne teknologivirksomhed med 60 års brancheerfaring. CALDAN projekterer, producerer og monterer 
interne transportanlæg til automatiserede lakeringsopgaver i både ind- og udland. CALDAN er i stor vækst, og har 2 gange fået tildelt Børsens pris 
som Gazellevirksomhed. Derudover er koncernen finansielt velfunderet, og har en lang årrække opnået AAA rating. CALDAN har datterselskaber i 
Tyskland, England, Frankrig, Kina og Indien, og beskæftiger 140 engagerede medarbejdere. CALDAN er en del af svenske Axel Johnson International 
AB. En koncern der ejer 150 virksomheder og har 4400 medarbejdere ansat, fordelt i 30 lande. Læs mere på www.caldan.dk

Overhead & floor conveyors - worldwide leading supplier.

AUTOMATION ENGINEER TIL OPGAVER I IND- OG UDLAND

Brænder du for programmering og automation, og 
kan du se dig selv i en rolle, hvor du er med lige fra 
udviklingen til idriftsættelsen af kontrolsystemet i vores 
conveyor anlæg? Så har du nu muligheden for at blive en 
del af en international virksomhed, der har specialiseret 
sig i at levere kundespecifikke transportanlæg til 
overfladebehandlingsindustrien - fra store komplekse pro-
jekter til mindre specialanlæg. 

Som Automation Engineer i Controls afdelingen, vil du 
sammen med 15 dedikerede kolleger i Danmark, England 
og Tyskland, være en del af nye projekter og idriftsættelse 
af nye anlæg i hele verden. Samtidig vil du hele tiden være 
opdateret på, hvilken vej løsningerne bevæger sig og have 
fingeren på pulsen i forhold til vores nye produkter og 
standarder.

Dine arbejdsopgaver vil være:
• udvikling af funktionaliteten i kontrolsystemet
• idriftsættelse af vores conveyor systemer rundt omkring
 i verden
• vedligeholde og opdatere PLC og HMI/SCADA
 programmer samt opdatering af dokumentation
• deltage i interne projektmøder, samt eksterne
 projektmøder med kunder
• træning af operatører og vedligeholdelsespersonale
• bidrage til den løbende standardisering i afdelingen
• arbejde som udvikler, når nye funktionaliteter er påkrævet

Stillingen er fuld tid, og der må forventes 100-120 rejsedage 
om året.

Vi forventer at du:
• formentlig har en uddannelse som elektriker, automations
 teknolog, maskinmester, ingeniør eller lignende
• har bred erfaring med industriel PLC og HMI program-
 mering, helst Siemens Step7 og TIA. Erfaring med Allen-
 Bradley er et plus
• er kvalitetsbevidst og struktureret
• trives med selvstændigt arbejde, og kan prioritere din tid
• er serviceminded og fleksibel
• taler og skriver engelsk på et højt niveau

Vi tilbyder:
Et ansvarsfuldt og udfordrende job i en international 
vækstvirksomhed, der arbejder med nogle af de helt 
store industrivirksomheder. Du vil i høj grad få mulighed 
for at påvirke og udforme din egen hverdag. Når du ikke 
er ude på indkøringsopgaver i ind- og udland, vil din faste 
base være vores kontor i Galten. Her hersker en kultur af 
hjælpsomhed uanset om du befinder dig i produktionen, på 
lageret eller i administrationen. 

Der vil blive stillet mobiltelefon og pc til rådighed. Din løn 
fastsættes individuelt efter kvalifikationer - virksomheden 
tilbyder pensionsordning, sundhedssikring samt overskuds-
deling. Stillingen har reference til Head of Controls, 
Kim Andreas Guldberg.

Send ansøgning og CV til kim.andreas.guldberg@caldan.dk
Vi har ingen ansøgningsfrist og ansøgningerne behandles 
løbende. Tiltrædelse snarest muligt.

Hvis du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen 
til at kontakte Kim Andreas Guldberg:
Tel.: 2893 1360 / Mail: kim.andreas.guldberg@caldan.dk


