
Stillingen som Projekttekniker refererer til den Tekniske chef. Der er 
tale om en spændende stilling, hvor man får lov til at prøve kræfter 
med alle aspekter i vores projektafdeling og være med ude hos 
kunderne ved opstart mv. 

KONTOR ARBEJDSOPGAVER 
• Deltage i udarbejdelse af funktionsbeskriveler
• Deltage i design evalueringer og løsningsforslag
• Deltage i udarbejdelse af TAG/motor lister iht. PI diagrammer

Dine opgaver vil spænde vidt fra kontorarbejde til ”hands on” opgaver 
i maskinrum i nødvendigt omfang. Der vil i første omgang ikke være 
noget direkte personaleansvar tilknyttet stillingen, men du vil komme 
til at arbejde tæt sammen med vores Sitemanagere, Montører og 
Styringsleverandører ude på vores sites. 

HAND ON SITE ARBEJDSOPGAVER 
• Deltage i opstart, test og indkøring af systemer
• Deltage i montage/projekt ændringer
• Deltage i påfyldning af kølemidler, tomsugning etc
• Deltage i el- og styringsfejlfinding etc

Din baggrund kan enten være som kølemontør, som har lyst og evner 
til flere udfordringer, eller du kan have en maskinmester baggrund 
eller lign., og gerne vil have et job som både er på kontoret og i 
maskinrummet.

Hos ICS er der kort vej til beslutningerne og et uformelt miljø, hvor 
alle hjælper hinanden. Der bliver lagt vægt på god trivsel og socialt 
sammenhold, som understøttes af flere sociale arrangementer. 

DIN PERSONLIGE PROFIL 
• Systematisk, målrettet og struktureret
• Gode samarbejdsevner og ansvarsbevidst 
•  Stort kendskab til tekniske anlæg, samt mekaniske og elektriske 

komponenter 
• Brugerkendskab til MS Office

Stillingen er 37 timer pr. uge. Der kan forekomme rejseaktivitet med 
overnatninger, primært i Danmark.

Har du mod på nye udfordringer, vil vi meget gerne høre fra dig. 

ANSØGNING 
Vi vil gerne have din ansøgning så hurtigt som mulig, og senest  
den 16. juni. 

Du finder mere information på www.icsenergy.dk

Ansøgning og CV sendes til personale@icsenergy.dk

PROJEKTTEKNIKER MED INDUSTRIEL KØLEERFARING
ICS er blandt de førende industrielle kølevirksomheder i Danmark. Vi har travlt, og derfor har vi brug for en 
dygtig tekniker, der gerne vil arbejde med industrielle køle- og varmepumpeprojekter. Der er tale om en 
funktionærstilling, da man primært skal arbejde på kontoret i Vojens i vores projektafdeling, men også være 
tilstede ude hos kunderne. 
 

ICS Industrial Cooling Systems A/S har eksisteret i mere end 50 år og har i dag afdelinger i både Roskilde, Vojens og Aarhus. ICS 
designer, installerer og servicerer industrielle og semi-industrielle køle- og varmepumpeløsninger. ICS har desuden egen produktion 
og opbygger større anlæg og racks med de komponenter, der passer bedst til den givne opgave. ICS er en af de absolut førende 
leverandører til mejerisektoren og frugt- og grøntmarkedet, men leverer desuden også til alle andre markeds¬segmenter med køle-/
varmebehov i Norden, samt på udvalgte eksportmarkeder. 


