
Automationstekniker 
Brænder du for udvikling af styringsystemer, PLC programmering og er El-teknisk stærk? 
Så læs mere nedenfor om hvad B COOL / B COOL Controls kan tilbyde dig!
Vi har udviklet og designet morgendagens klimavenlige CO2-kølesystem til den maritime sektor og 
søger en ny kollega til at være med på denne rejse. Du vil blive en del af et team på 17 ansatte inden 
for salg, projektering, installation, reparation og servicering af: Styringssystemer, HVAC, Køle-og 
Fryseanlæg til den maritime sektor globalt. Der er tale om er en nyoprettet stilling, hvor de primære 
ansvarsområder vil være det El-tekniske design, programmering af styringssystemer for nye og 
retrofit projekter.

Stillingen:
Du vil blive en del af et dedikeret og resultatorienteret team, som kendetegnes ved en uformel 
omgangstone, højt humør og et arbejdsmiljø, hvor samarbejde og vidensdeling er en vigtig del af det 
daglige arbejde og hvor mottoet er ”Vi finder altid en løsning – også når andre har givet op.”
Dine arbejdsopgaver er bl.a.: 
• Udvikling og opdatering af styringer til maritime HVAC&R systemer
• Programmere PLC/HMI netværker
• Udarbejde el-teknisk dokumentation (tegninger, styklister, manualer mv.)
• Bestilling og opfølgning hos tavleleverandører
• Udarbejdelse af kostkalkulationer til salgsopgaver
• Deltage ved test, prøvekørsel og idriftsætning
• Fejlfinding og service af Main Engine Monitoring And Control (MEMAC) systems
Hvem er du?
Du har en relevant el-teknisk uddannelse f.eks. som elektriker, automationstekniker, maskinmester, 
EL- installatør eller ingeniør. At du har et åbent og positivt sind, og gerne vil arbejdsfællesskabet i et 
lille team. Er kritisk og analytisk i din arbejdsform og har fokus på både sikkerhed og kvalitet. Du er 
god til at håndtere mange opgaver samtidigt uden at miste overblikket samt kan lide at arbejde 
selvstændigt og skaber resultater gennem dialog.

Desuden prioriterer vi, at:
• Du har erfaring med programmering af PLC/HMI
• Du har erfaring med at udarbejde el-teknisk dokumentation (tegninger, styklister, manualer mv.)
• Du mestre at kommunikere professionelt på både dansk og engelsk
• Du har viden og/eller erfaring fra det maritime segment
• Du har kendskab til HVAC køling / køleanlæg

Lyder dette som noget for dig?  Så send os din ansøgning med det samme til Ejner Brodersen 
ebr@bcool.as. Ansøgninger behandles løbende og modtages kun via e-mail. Der er ingen ansøgn-
ingsfrist, da vi ansætter, når vi har den rette. 

Hvis du ønsker at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Claus Bimler på 2371 9360 
eller John Winther på 4013 8861

Lær mere om os på www.bcool.as 

VI TILBYDER
Ansættelse i en dynamisk marineservicevirksomhed, som fejrede 20-års jubilæum i februar 2022 https://
youtu.be/MJOgEh3Voaw, der værdsætter et godt arbejdsmiljø, mangfoldighed og teamwork. Vores 
mission er at levere produkter af høj kvalitet, tekniske løsninger, tjenester og support til marine HVAC- 
og køleinstallationer med det formål at blive anerkendt inden for vores alliance og kunder som en 
troværdig partner. Organisationen er flad, tonen uformel og vi lægger vægt på, at vores kollegaer tager 
ansvar. Lønpakken afspejler dine kvalifikationer, pension og sundhedsordning. Derudover tilbyder 
fleksible arbejdstider, medlemskab af en velfungerende personaleforening og frokostordning.




