
 

 
3P Technology søger 2 PLC- og SCADA-programmører til  
spændende softwareopgaver indenfor maskin- og 
procesindustrien 

 
Om 3P Technology  
 
3P Technology arbejder med miljøer, hvor der er total integration mellem procesengineering og DCS-PLC-
SCADA systemer. 
Da vi er inde i en rivende udvikling, vil vi meget gerne ansætte flere kvikke hoveder og sætte deres 
kompetencer fri i en spændende virksomhed med ”højt til loftet”. 
 
 
Om jobbet 
 
Som PLC- og SCADA-programmør/tekniker arbejder du på kontoret og onsite hos kunden med PLC- og 

SCADA-softwareudvikling, installation, idriftsætning og service af procesindustrien og maskinindustriens 

systemer.  

 

Du kommer til at arbejde med udvikling og programmering af PLC- og SCADA-systemer til procesindustrien 
og maskinindustrien  
 

Du arbejder i et team med kunden. Sammen har I ansvaret for, at alt teknisk arbejde på projekterne hos 

kunden udføres i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået. 

 
Du vil være med under idriftsættelse af proces- og maskinanlæg hos kunden og træning af 
slutbruger/kunde onsite  
Support og service på eksisterende installationer  
 
Om dig 

 
Du har en relevant teknisk baggrund som elektriker, maskinmester, installatør, ingeniør eller 
stærkstrømstekniker og har minimum 5 års erfaring inden for el-teknik, PLC og/eller regulering og styring 
samt SCADA systemer 
  
Du har stor erfaring med Siemens S7.  
Du har stor erfaring med Siemens Win CC og Ifix.  
Du har interesse og flair for IT og et godt, bredt softwarekendskab. 
 
Du taler og skriver godt dansk og engelsk. 
Du tager ansvar og arbejder selvstændigt og trives i en til tider hektisk hverdag. 
Du er en kvalitetsbevidst og loyal teamplayer med orden i tingene. 
 
Du nyder generelt, at der er gensidig fleksibilitet i forhold til dine arbejdstider. 
 



 

 
 
Vi tilbyder dig 
 
Som del af 3P Technology får du et udfordrende job i et innovativt firma med base i spændende omgivelser 
med frit motions mm i Holstebro. 
 
Der er gode muligheder for faglig udvikling inden for styring/regulering, PLC, SCADA, IT/konfiguration m.m., 
og du får uddannelse, der sikrer, at du løbende bliver opdateret på ny viden og nye teknologier inden for 
det tekniske felt i industrien. 
 
Vi garanterer gode faglige udviklingsmuligheder og en attraktiv lønpakke.  
 
Send din ansøgning til 
 
3P Technology ApS, Sletten 47B, 
7500 Holstebro eller via mail på 
mls@3ptechnology.com. 
 
Er du interesseret i at høre mere om jobbene, og har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Michael Smith på tlf. 96 10 91 10. 
 
Vi ønsker stillingerne besat hurtigst muligt, og ansøgninger behandles løbende. 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning! 
 
3P Technology udfører totalanlæg inden for procesindustrien og maskinindustrien. Fra designfasen henover 
PLC-, SCADA- og DCS-programmering, til idriftsættelse og undervisning af slutkunden. 3P Technology har 
kunder overalt i Europa, og vi har stolte referencer som eksempelvis  
 
HOFOR, Vattenfall, DONG Energy, Chr. Hansen, Krüger, Roskilde Kommune, F.L. Smith, Pedershaab, Velux, 
Arla, Færch Plast, Valdemar Birn, Rockwool International, Novo Nordisk og Copenhagen Malmø Port 
 

mailto:mls@3ptechnology.com

