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Maskiningeniør til grøn virksomhed i vækst   

Er du en erfaren maskiningeniør med en passion for teknologi? Har du lyst til at arbejde i en 

hurtigt-voksende virksomhed med fokus på biotech- og pharma industrien? Og brænder du for 

produktudvikling og konstruktion? Så er du med stor sandsynlighed den kollega som vi leder efter 

til at være med til at videreudvikle og producere vores unikke og innovative membranfilter 

produkter baseret på vores patenterede Vibro™ teknologi. 

Som Maskiningeniør hos SANI Membranes bliver du en del af et dynamisk team i en virksomhed i vækst. 

Du vil få mange tekniske udfordringer og du kommer til at arbejde med produktudvikling, kompleks 

teknologi, produktionsrobotter og dokumentation, og du vil få stor indflydelse på fremtidens 

separationsteknologi.  

 

Om SANI Membranes A/S 

Vi er en mindre virksomhed der er inde i en stor udvikling. Vi fremstiller unikke membran- og finfiltre til 

bl.a. bioteknologi, pharma, fødevarer og vandfiltrering i en delvis automatiseret montage. Vores innovative 

produkter sælges til hele verden og bruges både af universiteter og produktionsvirksomheder i laboratorier 

og i produktioner. Da vores produkter filtrerer på molekyleniveau, skal alle processer udføres med stor fokus 

på kvalitet.  

Som en del af den hastige udvikling SANI Membranes gennemgår, er vores team hurtigt voksende og vi har 

en åben og uformel omgangstone.  

Om jobbet 

Som vores nye maskiningeniør, kommer du til at arbejde med test og forbedring af eksisterende produkter 

samt udvikling af nye løsninger. Du vil derfor være i tæt dialog med vores kommercielle team og får dagligt 

feedback fra kunder. Da vi skal til at mangedoble produktionskapaciteten, vil du blive en krumtap i 

processen – Du vil derfor også få stor indflydelse på udviklingen og på væksten af virksomheden. 

I dagligdagen vil du arbejde med design af produkter og maskiner (Inventor 3D), og med test af produkter og 

praktisk udvikling af fremstillingsprocesser. Du hjælper kolleger når der er travlt med produktion, 

kvalitetssikring, QS, opstart og kundesupport. Du bliver medansvarlig for produktejerskabet hvilket 

indbefatter dokumentation og forståelse af procesteknologien, hvor filtrene benyttes.  
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Om dig 

Du er teknisk kompetent og brænder for udvikling af nye maskiner og produkter. Du arbejder systematisk, 

og har stamina og energi til at blive ved med at prøve indtil det lykkes. Samtidig forstår du hvor vigtigt det 

er, at vores kunder får den højeste kvalitet til tiden. Desuden er du: 

• Maskiningeniør med en bred teknisk baggrund 

• Erfaren med produktudvikling og produktionsmaskiner   

• Klar til at tage medejerskab af innovative ”grønne” produkter og produktionen af disse 

• Iværksætterlysten og omstillingsparat, for virksomheden er ung og under forandring  

• Hands-on i din tilgang til opgaver og arbejdsom for at nå dine mål 

• Derudover vil det være en fordel hvis du er forstandig på plast, ultralydssvejsning, plc-styring og 

membranfiltre 

Du tilbydes: 

• Et udfordrende og afvekslende job på en arbejdsplads i rivende udvikling  

• Attraktiv løn – med mulighed for medejerskab for den rette person 

• Personlige og faglige udviklingsmuligheder 

Ansøgning 

CV og ansøgning sendes på mail til hh@sanimembranes.com , skriv venligst ”Ansøgning Maskiningeniør” i 

emnefeltet. For yderligere oplysninger om jobbet, er du velkommen til at kontakte Administrerende Direktør 

Henrik Hjelmsmark på mobil 53823500 eller mail: hh@sanimembranes.com 

 

Tiltrædelse 

Snarest muligt, men vi venter gerne på den rette. 

 

MORE FILTRATION, LESS ENERGY 
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