
 

    

 
Regulerings- og Automationsingeniør til PTA- og 
After Sales Supportafdeling 
 
Sammen med dine 7 kollegaer i PTA-teamet udvikler, og dokumenterer du løsninger indenfor 
hydraulik, el, elektronik og PLC løsninger. Det ene øjeblik fejlsøger du i produktionen, det 
næste yder du teknisk support til kunder og vores serviceteknikere i lufthavne verden over. 
 

• Bliv en del af et erfarent og teknisk stærkt team, hvor du og dine kolleger arbejder tæt sammen 
om, at produktionen og After Sales kører som smurt. 

• Vær hands-on, når du hjælper dine kolleger i produktionen i både Gadstrup og Atlanta, USA, 
samt vores kunder over hele verden med el-teknisk og mekanisk support af vores produkter – 
her bliver telefon og mail vigtige værktøjer. 
 

Supporter dine kolleger i produktionen i Gadstrup og i Atlanta 
På vores fabrik og hovedkontor i Gadstrup hjælper du dine kolleger med teknisk support. Du er til stede i 
produktionen, hvor du vurderer og fejlfinder, og du guider dine amerikanske kolleger per telefon, når de 
har spørgsmål til fejlsøgning. 
 
Udover den daglige support af dine kolleger, vil du: 
 

• supportere kunder i ind- og udland over telefon og e-mail, hvor du følger op og finder løsninger 
på deres udfordringer 

• have kontakten med vores leverandører i forbindelse med interne tests af nye komponenter  
• udarbejde el- og hydraulikdokumentation 
• stå for plc-programmering i samarbejde med dine kolleger. 

 
Få en bred kontaktflade i et professionelt og internationalt miljø 
I vores production engineering afdeling tager du dig af vores el-tekniske dokumentation sammen med 3 
kolleger. Vi er sammen med 4 mekaniske kolleger eksperter på vores produkter og sørger for, at 
produktionen forløber uden problemer. Vi har ressourcerne til konstant at forbedre vores produkter og 
med fokus på kvalitet skaber vi løsninger, som hvis vi selv skulle bruge og eje dem. 
 
Du samarbejder med både kolleger, kunder og leverandører om at skabe den bedste løsning – og 
optimere dem, vi har. Det er dig og dine 3 el-tekniske kolleger, som i samarbejde med after sales-
afdelingen sørger for, at vores udstyr kører gnidningsfrit i produktionen og hos vores kunder. 
 
Vores udstyr arbejder 24/7 i lufthavne i hele verden og for at sikre, at det virker, arbejder du tæt 
sammen med dine kolleger i teamet, i produktionen samt vores kunder. På den måde skaber I resultater 
i høj kvalitet – det medfører gode og langvarige relationer. 
 
El-teknisk baggrund og erfaring  

• Du er uddannet maskinmester, diplomingeniør eller har solid erfaring fra en lignende stilling, som 
har givet tilsvarende kompetencer. 

• Du er teoretisk velfunderet og meget skarp indenfor regulering og automation af maskiner via 
hydraulik, elektronik og PLC’er. 

• Du er god til at fejlfinde, for det gør du, både når kunder ringer, samt når du hjælper dine 
kolleger i produktionen og After Sales. 

• Du har god erfaring med at udarbejde og læse hydraulik- samt el-diagrammer 
• Du har med fordel kendskab til PCSCHEMATIC og ERP – vi bruger MS Dynamics NAV. 
• Du er flydende i skrift og tale på dansk og engelsk. 

 
Som person trives du med samarbejdet med dine kolleger på tværs af Power Stow – både i Danmark og 
hos vores internationale datterselskaber. Du ved, at resultaterne kommer af, at du deler din viden med 
dine kolleger, ligesom de deler deres med dig. Samtidig har du gå-på-mod og holder fokus på det 
væsentlige, så du sørger for, at de vigtigste opgaver bliver løst først. Endelig har du humor og vil være 
en del af et hold, hvor vi alle tager ansvar og hjælper hinanden hver dag. 



Kom med på holdet i en international økonomisk sund virksomhed 
Power Stow er danskejet med domicil i Gadstrup samt datterselskaber i USA, Hong Kong, Kina og UK, og 
vi er i alt 150 ansatte. Du bliver en del af production engineering, som består af 7 fagligt stærke 
kollegaer, der ledes af produktionsdirektøren. 

Power Stow er markedsledende, og vores succes bygger på, at vi er på forkant med at afdække kundens 
behov. Vi er en internationalt orienteret virksomhed inden for systemløsninger, der forbedrer 
arbejdsmiljøet ved håndtering af flytbart gods. Vi eksporterer til 24 lande, hvor vores udstyr arbejder 
24/7 i over 140 lufthavne verden over, så vi arbejder ud fra devisen ”det skal virke”.  
 
 
Vi glæder os til at høre fra dig 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jan Mose på tlf. 2071 3102.  
 
Du søger stillingen ved at sende din ansøgning og dit CV på job@powerstow.com. Vi inviterer løbende 
kandidater til samtale, så søg stillingen hurtigst muligt. 
 
 


