Procesudvikling med membranfiltre
Tænder du på at være med til at udvikle fremtidens energieffektive membranfilterløsninger og flytte
grænserne for hvad membraner til separation kan gøre for vore kunder. Vil du være med til at udvikle
procesteknologi og applikationer til bl.a. bioteknologi, pharma, fødevarer og vandfiltrering, hvor du for stor
indflydelse på virksomhedens fremtid. Er du okay med at få mange tekniske udfordringer og arbejde
sammen med kolleger, men også selvstændigt med procesudvikling, dokumentation og test, så har vi måske
et job til dig.
SANI Membranes beliggende i Farum, er en mindre virksomhed i en stor udvikling. Vi fremstiller helt unikke
membran og finfiltre. Vi har meget spændene og meget innovative produkter til laboratorie og industri
separering og flere på vej, og disse skal procesoptimeres og dokumenteres som support til videreudvikling
og til understøttelse af salget.
Vi er et hurtigt voksende og meget fleksibelt team, med en åben omgangstone, og vi tilpasser os løbende til
den udvikling og vækst firmaet går igennem.

Om jobbet
Som ”Proces Scientist” eller procesingeniør kommer du til at arbejde med mange processer i virksomheden
for at sikre at vi har velfungerende og veldokumenterede produkter af høj kvalitet. Du er meget hands-on
engageret i test af nye og eksisterende produkter og i udvikling af nye løsninger. Du skal derfor have
hænderne skruet godt på for at håndtere praktisk afvikling af test. Virksomheden er ung, og du vil få stor
indflydelse på udvikling og vækst af virksomheden. Du bliver også vores bindeled til ”Akademia” for at
benytte de ressourcer der er i skoler og universiteter.
I dagligdagen skal du understøtte salget med procesviden, applikationsløsninger, test opstart og
kundesupport. Du bliver medansvarlig for produktejerskabet hvilket indbefatter dokumentation og forståelse
af procesteknologien hvor filtrene benyttes.

Om dig
Du er teoretisk meget kompetent og samtidig praktisk og pragmatisk anlagt, og du er du brænder for
udvikling af nye løsninger. Du arbejder systematisk, og har stamina og energi til at blive ved at prøve indtil
det lykkes. Samtidig forstår du hvor vigtig vore kunder er, og støtter salget gennem processupport og tests.
Du kan have følgende kompetencer:
•
•
•

En bred procesteknik baggrund og et mindst et par års erfaring
(Kemiker, Biolog, Mikrobiolog, Mejerist, Ingeniør, Laboratorietekniker eller lign.)
Selvledende og klar til at tage medejerskab af innovative ”grønne” produkter
Erfaring indenfor bioteknologi, separation og membranfiltre er det en fordel

Du tilbydes:
•
•
•
•

En arbejdsplads i rivende udvikling
Et udfordrende og afvekslende job i et uformelt miljø med fart på
Attraktiv løn – med mulighed for medejerskab for den rette person
Personlige og faglige udviklingsmuligheder

For yderligere oplysninger om jobbet, er du velkommen til at kontakte Henrik Hjelmsmark på mobil
53823500. e-mail: 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.
Sani Membranes ApS
Rugmarken 31, 3520 Farum

MORE FILTRATION, LESS ENERGY

