Maskiningeniør til Membranfiltreringssystemer
SANI Membranes Aps, Allerød
Projektingeniør/Projektafvikler til udvikling og afvikling af membranfilter systemer og anlæg.
Maskiningeniør, Mejeriingeniør, Maskinmester eller anden relevant baggrund.
Til alle trin i udvikling, salg og afvikling af større og mindre systemer til finfiltrering af vand, spildevand og
sanitære processer (f.eks. mælk eller enzymer) søges en ambitiøs kollega, der vil være med til at præge
udviklingen i nystartet virksomhed, med store ambitioner.
Vil du være med til at udvikle virksomheden og dig selv, og kan du tage ansvar for procesteknologiprojekter,
herunder flow og PI diagrammer, proces beregninger, 3D tegninger og skitser, så bliv en del af et visionært
team, der er først med den nyeste teknologiske udvikling.
Du får mange tekniske udfordringer og kommer til at arbejde selvstændigt med fluidmekaniske systemer,
instrumentering og styring. Du bliver en nøgleperson i at levere fremtidens finfilterløsning i form af radikalt
forbedrede membran- og finfiltre.
Arbejdsbeskrivelse
Som projektafvikler for systemer og kundetilpassede projekter arbejder du med procesbeskrivelser, systemdesign og anlægsdokumentation i form af PI-diagrammer, systemtegninger i 2D/3D CAD, instrumentering og
styring. Du står også selv for komponent specificering, indkøb, fremstilling, test og den endelige installation
og idriftsætning hos kunden. Det er en meget bred opgave og du vil få støtte til at udvikle dig selv og
teknologien undervejs.
Du skal være meget praktisk anlagt og ikke være bange for selv at rode med maskiner, rørsystemer i rustfri
stål og plast, instrumentering samt at trykke på knapperne når systemerne skal i drift.
Kvalifikationer


Du er uddannet maskiningeniør, maskinmester, mejeriingeniør eller har en lignende teknisk baggrund,
hvorfra du kender til processystemer og anlæg. Du skal have hands-on erfaring med praktisk teknisk
arbejde, f.eks. mekanik, maskiner, elektricitet eller lign.



Det er en fordel hvis du kender til praktisk projektafvikling og projektledelse. Du kan arbejde i 2D/3D
CAD og har kendskab til filtrering i procesindustrien eller til vandbehandling.



Du skal have iværksætter ånd - Virksomheden er ny og du bliver en vigtig del af fremtiden.



Du er god til at samarbejde og du forstår at kommunikere med kunder, underleverandører, sælgere,
produktionen, filtreringseksperter osv.



Du er systematisk og god til at håndtere mange bolde i luften og du sætter en ære i at vi lever op til
vores kunders forventninger til levering og kvalitet. Du er af natur optimist og du tager naturligt ejerskab
for dine opgaver.

For yderligere oplysninger om jobbet, er du velkommen til at kontakte stifter og direktør, Henrik Hjelmsmark
på mobil 5382 3500. Ansøgning sendes til hh@sanimembranes.com
Send venligst din ansøgning så hurtigt som muligt. Vi har ingen ansøgningsfrist, men modtager ansøgninger
så længe annoncen er online, eller til vi har fundet den rette kandidat.

