Ingeniør praktikant til D&E - Automation

Som praktikant ved LINCO Food Systems får du stort indblik i arbejdet i en projektvirksomhed, hvor udvikling og kvalitet er i fokus. Du får mulighed for at koble teori og praksis sammen, og vil få erfaring med at være i en virksomhed
med et stort internationalt fokus.

Jobbet
Som praktikant ved LINCO Food Systems A/S vil du være involveret i udviklingen af fremtiden løsninger indenfor fjerkræslagterier. Du bliver del af et stærk team med ambitiøse og motiverede specialister.
Din primære arbejdsplads vil være i Trige, lige udenfor Aarhus (2A stopper 2 min. fra virksomheden).

De daglige arbejdsområder vil blandt andet være:
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Igangsætning af maskiner til kundeordrer, herunder opfølgning på maskinerne i produktionen
Sikkerhedssystemer på maskiner iht. maskindirektivet og strømline på tværs af maskiner
Udarbejde maskinstyringer (TwinCAT)
Deltage i test af maskinstyringer – både i forbindelse med udvikling af prototyper og kundeordre

Vi vil lægge vægt på følgende faglige kvalifikationer:
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At du er studerende på en ingeniøruddannelse – gerne inden for automation
Erfaring med programmering – gerne struktureret tekst
Erfaring med udarbejdelse af funktionsbeskrivelser
Erfaring med MS Office
Videbegærlig

Personlige kvalifikationer:
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Som person er du kendetegnet ved et højt drive og en løsningsorienteret tilgang til tingene
Du er god til at planlægge og koordinere, kan overholde deadlines og arbejde selvstændigt og proaktivt med
fokus på kvaliteten i opgaverne
Du kan håndtere mange opgaver på en gang og kan stå distancen i travle perioder
Du har forståelse for at gode samarbejdsevner er en væsentlig forudsætning for succes i praktikken

www.baader.com

Vi tilbyder
Et spændende og udfordrende praktikforløb, hvor du får et selvstændigt ansvar og store muligheder for at bidrage til
fremtidens løsninger. Du får i høj grad mulighed for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer i en travl hverdag. Du kan forvente en stor kontaktflade både internt og eksternt i virksomheden og på alle niveauer. Sidst, men
ikke mindst, kommer du til at arbejde sammen med engagerede og dygtige kolleger.

Er du interesseret i praktikken?
Vi behandler ansøgninger løbende og lukker rekrutteringen, så snart vi har den rigtige profil. Er du interesseret i stillingen, opfordrer vi dig derfor til at sende din ansøgning så hurtigt som muligt til HR-DK@baader.com.
Deadline: 30. november 2021. Vi vil holde løbende samtaler, så send gerne dit CV og ansøgning med det samme.
Opstart er forventet januar/februar 2022.
Du er velkommen til at kontakte Automation Manager, Thorstein Gystad, på telefon +45 8623 1455, hvis du har
spørgsmål til jobbet.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Om virksomheden
LINCO Food Systems A/S er en del af BAADER Gruppen, en af verdens førende producenter af procesudstyr til fødevareindustrien med over 1.300 ansatte i hele verden. BAADER Gruppen designer og udvikler innovative og holistiske
løsninger, der sikrer intelligent, sikker, effektiv og bæredygtig fødevareforarbejdning i alle faser, fra håndtering af naturressourcer til færdige fødevarer.
LINCO Food Systems A/S i Trige ved Aarhus udvikler maskiner, systemer og fuldautomatiske procesløsninger til slagtning, opskæring og pakning af fjerkræ. Virksomhedens globale eksportandel ligger på 95-99 % og de ca. 550 medarbejdere i kyllingeindustrien er fordelt på 2 fabrikker i Danmark, 1 i Holland og 1 i USA samt lokale salgskontorer, distributører og agenter fordelt over hele verden.
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