
 
Commissioning Tekniker 

 
Kunne du tænke dig at blive en del af en virksomhed i vækst og arbejde med convertere i megawatt klassen? 
PowerCon’s ”Commissioning and Service Department” søger i øjeblikket flere Commissioning Teknikere, der kan 
hjælpe med at understøtte den fortsatte vækst. 
 
PowerCon udvikler og producerer en række forskellige elektriske converterløsninger indenfor landstrømsanlæg til verdens 

havne. Samtidig udvikler vi convertersystemer der bruges af vindmølleindustrien til bl.a. nacelletest, halttest, produktionstest 

samt udviklingstest. Vores landstrømsanlæg spænder fra 1MVA op til 50MVA, som er Europas største. 

 

Kvalifikationer 
Om du er el-installatør maskinmester elektriker, automationsteknikker eller lignende er ikke afgørende. Uanset baggrund vil 
følgende kvalifikationer være en fordel:  

 

• Erfaring med commissioning og idriftsætning. 

• Erfaring med drift af industrielle anlæg. 

• Erfaring med mellemspændings switchgear og transformere. 

• Kendskab til test iht. Idriftsættelse. 

• Kendskab til web-interface og fjernsupport er en fordel, men ikke et krav 

• Kendskab til PLC hardware og IO Test 

• Erfaring som kørende tekniker 

• IT-kendskab 

• Gode kommunikationsevner herunder sprogkundskaber i dansk og engelsk både i skrift og tale 

• Gyldigt kørekort til bil 
 

Ansvarsområder 

Som Commissioning Tekniker vil du indgå i PowerCon’s Commissioning- and Serviceteam, hvor du bliver en del af de 

igangværende projekter i commissioning- og idriftsættelsesfasen.   

Du kommer ligeledes til at fungere som driftsleder af landstrøms anlæget under first call og return call af skib. 

Derudover varetager du remote support og hoc-opgaver af kørende anlæg. Ligesom du på sigt kan komme til at deltage i vores 

vagtordning.  

Du vil naturligvis blive klædt ordentligt på til opgaverne, ved at følge en af vores dygtige og erfarne commisionings teknikere i en 

oplæringsperiode. Som en del af commisionings arbejdet forventes du at bidrage med at: 

• Koordinere og udføre opgaver on-site 

• Identificere afvigelser og finde løsninger. 

• Håndtere support og warranty af kørende anlæg 
 

Om dig  

Du er dedikeret til dit arbejde, selvkørende, kvalitetsbevidst, løsningsorienteret, villig til at tage ansvar samt at søge ny viden. 

Du skal have lyst til at rejse på forskellige dage, hvor ikke to dage er ens. Du skal samtidigt samt have lyst til at opleve verden 

og være parat til at fungere som PowerCons ambassadør ude i verden. I forbindelse med arbejdet forventes rejseaktivitet på 

omkring 120 dage om året. Du trives ligeledes med: 

 

• At være en del af et team, som arbejder i et dynamisk og til tider hektisk miljø 

• At have varierende arbejdsdage og arbejdssteder 

• At arbejde struktureret når du tilgår en opgave, så den bliver løst og afsluttet på en ordentlig måde.  

• At have en bred kontaktflade og formår at sikre gode relationer både internt og eksternt.  

 
Hvad kan PowerCon tilbyde dig 

PowerCon er i rivende udvikling og der vil være rig mulighed for kompetenceudvikling. Vi kan ligeledes tilbyde dig et uformelt 
arbejdsmiljø med nogle af branchens dygtigste kollegaer.  
Du vil få en afvekslende arbejdsdag med mulighed for fleksible arbejdstider.  
Kontor og produktion vil fra efteråret 2023 have adresse i vores nye domicil i Hobro - tæt på E45 
 

For yderligere spørgsmål og information om stillingen, kontakt venligst Head of Commissioning & Service,  

Jacob Kimose Jespersen på tlf. +45 7930 1220 

Ansøgninger behandles løbende og skal sendes til job@powercon.dk  
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