
 

 

 

SEW-EURODRIVE A/S er et datterselskab i den tyske familieejede SEW-EURODRIVE-koncern med mere end 19.000 ansatte og 
datterselskaber i 52 lande, og en af de førende globale leverandører af gear, gearmotorer og tilhørende elektroniske motorstyringer til alle industrier. 
Det danske hovedkontor ligger i Greve og derudover har vi et servicecenter i Vejle. Vi er 55 ansatte i Danmark. 
 

Hjælp os med at forme fremtiden. Vi søger til vores Vejle-afdeling en 
 
 

Applikationstekniker med fokus på programmering og styringer  
 

Du bliver en vigtig brik i at supportere vores eksterne sælgere i udbredelse af SEW’s machine automation koncepter/løsninger på det danske 
marked. Du refererer direkte til vores Service & Aftersales Manager, der sidder i vores servicecenter i Vejle, hvor du vil indgå i et engageret og 
kompetent team med 1 automations-/servicetekniker, 3 mekaniske serviceteknikere og vores 4 sælgere, der dækker Jylland og Fyn. Jobbet vil bestå 
af både intern og ekstern teknisk support vedr. programmering, idriftsættelse, betjening og fejlfinding på frekvensomformere, servo controllere og 
HMI paneler, samt valg og projektering af udstyr fra vores produktprogram. 

     
Dine arbejdsopgaver:    
- Supportere vores eksterne sælgere i at udbrede SEW’s machine 

automation koncept/løsninger på det danske marked 
- Intern og ekstern teknisk support til kunder på produkter og 

løsninger 
- Kundebesøg med vores eksterne sælgere samt selvstændige 

servicebesøg 
- Programmering af frekvensomformere, multiakse servo 

controllere og HMI 
- Tæt samarbejde og teknisk sparring med vores salgs- og 

serviceorganisation 
  

 
 

 
 

Dine kvalifikationer og egenskaber: 
- Du er måske uddannet automationsteknolog, 

stærkstrømstekniker, el-installatør, elektroniktekniker, ingeniør 
eller har lignende el-teknisk uddannelse 

- Mindst 3 års erfaring med programmering af styringer til automatiske 
anlæg og maskiner i industrien 

- Udadvendt og med gode kommunikative evner 
- Selvkørende med stort drive og med en god analytisk tilgang til 

opgaverne 
- Fleksibel ift. ydertimer ifm. servicebesøg 
- Fortrolig med IT-redskaber og logisk programmering 
- Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale og kan tilegne dig ny 

teknisk viden på engelsk

Vi tilbyder: 
- Et interessant og udfordrende job i en dynamisk, succesfuld og markedsledende international virksomhed. SEW-EURODRIVE er en meget 

innovativ virksomhed med stor fokus på produktudvikling 
- Hos SEW-EURODRIVE har du en god balance mellem arbejde og privatliv 
- En dynamisk arbejdsplads i servicecenteret i Vejle og på hovedkontoret i Greve, som rummer kontorer, montage, service og showroom 
- Udover grundig oplæring i SEW’s produkter, primært i vores Greve-afdeling, vil der løbende være kurser og produkttræning, bl.a. i vores HQ i 

Tyskland 
- Gode muligheder for personlig og faglig udvikling 
- God lønpakke, der modsvarer dine kvalifikationer, pensionsordning og sundhedsforsikring 

 
 

Lyder det interessant? 

Skriftlig ansøgning sendes til: job-hos-sew@sew-eurodrive.dk 
mærket ”Applikationstekniker”. Tiltrædelse hurtigst muligt. 

 

Har du spørgsmål? 

Du kan læse mere om SEW-EURODRIVE A/S på www.sew-
eurodrive.dk. Evt. spørgsmål til stillingen kan besvares af 
Service & Aftersales Manager Kenneth Thorup 40 26 67 91
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