Produktionstekniker
SANI Membranes Aps, Allerød
Tekniker til produktion af fremtidens finfiltre i plast.
Vær med til at præge udviklingen i nystartet virksomhed med store ambitioner. Kender du til automatiseret
montage og vil du være med til at udvikle denne og dig selv. Tager du naturligt ejerskab over dine opgaver
og sætter stolthed i at sikre høj kvalitet i produktionstekniske processer? Så bliv en del af et visionært team,
der er først med den nyeste teknologiske udvikling.
Du vil få mange tekniske udfordringer og kommer til at arbejde selvstændigt med udvikling, forbedring og
drift af højt automatiserede produktionslinjer. Du vil få ansvaret for at levere fremtidens finfilterløsning i form
af plaststøbte, sammensvejste membran- og finfiltre.
Arbejdsbeskrivelse
Som produktionstekniker sikrer du, at vi opnår en høj kvalitet af færdige emner. Du sikrer en god udnyttelse
af produktionsudstyret, som du selv er med til at tilpasse. Du trives med deadlines og arbejder igennem når
kunder skal have filtermoduler. Har du lidt forstand på plastik, ultralydssvejsning, plc-styring og membranfiltre
er det en fordel. Virksomheden er ung, og du vil få stor indflydelse på udvikling og vækst af virksomheden.
I dagligdagen sørger du for at produktionen kører som planlagt. Det betyder at du arbejder med selve
fremstillingen og hjælper kolleger i gang når der er travlt. Du er også med til at optimere halv- og
helautomatiske processer så vores produktionsgrundlag hele tiden forbedres. Og du gør det, så vi altid
leverer til tiden og i høj kvalitet.
Du skal være meget praktisk anlagt og ikke være bange for selv at rode med maskiner, bygge fixture, opstille
og justere maskiner samt være med til at teste at emnerne er i orden.
Kvalifikationer







Du er uddannet produktionstekniker, plasttekniker, maskintekniker eller har en lignende teknisk
baggrund, hvorfra du kender til automatiseret montage og måske også plastsamling.
Du må gerne være nyuddannet eller have få års erfaring.
Det er en fordel hvis du kender til automatisering, robotter og programmering. Du skal have lyst til at
være med til at optimere vores automatiserede produktion men også til at få produkter produceret.
Du skal have iværksætter ånd - Virksomheden er ny og du bliver en vigtig del af fremtiden.
Som person er du serviceminded og du forstår at kommunikere med kollegaer.
Du er god til at spotte produktionsoptimeringer og du forstår vigtigheden i at vi lever op til vores
kunders forventninger til levering og især kvalitet. Du er af natur optimist og du tager ejerskab over
dine opgaver.

For yderligere oplysninger om jobbet, er du velkommen til at kontakte stifter og direktør, Henrik Hjelmsmark
på mobil 5382 3500. Ansøgningen 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.

