
 
Profil 
 
Uddannet automatikmekaniker og solid erfaring som styringstekniker 
 

 Stor erfaring med fejlsøgning på PLC styret maskiner/anlæg især Siemens S5 og S7 

 Indgående kendskab til problemløsning på større tekniske anlæg også i GMP miljø.  

 Stor erfaring med optimerings og indkørings opgaver på maskiner og anlæg. 

 Kendskab til en bred vifte af forskellige automatik komponenter for energi og ventilation. 
 
Som person er jeg rolig, nysgerrig, logisk tænkende og selvmotiverende af natur. Jeg går meget systematisk og 
vedholdende til opgaver omkring problem løsning og fejlfinding. 

 
Erhvervserfaring 
 
2016-2020         Automatikmekaniker hos Novozymes 

 Arbejdsopgaver:  

 Ansvarlig for kalibrering. Tryk, temperature, flow, conductivity og pH måling.  

 Fejlsøgning på instrumenter evt. udskiftning og indkøb af disse.  

 Support til produktionspersonalet ved fejlsøgning. 
 
2008-2016          Automatikmekaniker hos Ferrosan A/S / Pfizer Global Supply A/S 

 Arbejdsopgaver:  

 Ansvarlig for indregulerings og styringsopgaver. 

 Support til vedligeholdspersonalet ved fejlsøgning. 

 Daglig opfølgning og i gang sætning af eksterne håndværkere til vedligehold og automatik 
opgaver.  

 Ansvarlig for udfyldelse af og overholdelse af arbejdstilladelser for eksterne håndværkere, 
herunder at de overholder gældende regler vedrørende GMP og dokumentation i logbøger. 

 Fejlsøgning og reparationer på maskiner og forsyningsanlæg. 

 Programmeringsopgaver på PLC (primært Siemens S7 og S5). 

 Opgradering af eksisterende dokumentation og tegninger. 

 Indkøb af reservedele og maskiner. 

 Vant til Lean. 

 At gældende regler for kritiske komponenter på validerede anlæg, overholdes. 

 Deltage i fastlæggelse af vedligeholdelsesprogram i SAP for hver enkelt maskine. 

 Overvågning af eksisterende forsyningsanlæg via IGGS (SCADA/CTS system). 

 Backup ansvarlig af PLC og el-dokumentation. 

 Behjælpelig ved oprettelse af afvigelsesrapporter, ændringsansøgninger. 

 Tilbagemeldinger og job i henhold til gældende instruktioner. 

 Behjælpelig med behandling af afvigelser samt CR-sager. 

 Har deltaget med indkøb og FAT test af nye maskiner, i samarbejde med andre faggrupper. 

 
1995-2008  Styringstekniker på Carlsberg i tapperierne, vedligeholdelsesafdelingen. 

 Arbejdsopgaver:  

 Ansvarlig for styring på al automatik på den aseptiske tappelinje. 

 Support til teknikkerne i afdelingen. 

 PLC programmeringsopgaver Siemens S5 

 Kalibreringsopgaver: tryk, ledningsevne og temperaturmålere. 

 Fejlsøgning og reparationer på maskiner og forsyningsanlæg. 
 
1995-1985         Tuborg i tapperierne, Fisker & Nielsen og Schulstads brødfabrikker. 
 
Kurser 
  

 Årlige GMP og L-AUS opfølgnings kurser. Maskinleverandør kurser flere steder i europa. 

 PLC kurser hos Siemens og en del kurser hos El-fagets efteruddannelser. 

 
Sprog / Privat 
 

 Vant til engelsk.  

 Jeg er motionsløber året rundt, 58år og gift med Tina, som jeg har 2 voksne børn med. 


