Udviklingsingeniør af tekniske og ”grønne” membranfiltreringsprodukter
Du skal være med til at udvikle og konstruere vores innovative membranfilter produkter og produktion af
disse, du får mange tekniske udfordringer og du kommer til at arbejde med produktudvikling, kompleks
teknologi, dokumentation og du vil få stor indflydelse på fremtidens separationsteknologi.
Sani Membranes ApS, beliggende i Farum, er en mindre virksomhed der er inde i en stor udvikling. Vi
fremstiller helt unikke membran- og finfiltre til bl.a. bioteknologi, pharma, fødevarer og vandfiltrering i en
delvis automatiseret montage. Vi har flere meget spændene og innovative produkter og forskellige
egenudviklede montage- og fremstillingsrobotter, og da vores filtre arbejder med at filtrere på
molekyleniveau, skal alle processer udføres med stor fokus på kvalitet.
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 konstruktør og udviklingsingeniør kommer du til at arbejde med virksomhedens produkter og
produktion. Du skal lytte til vore sælgere og kunder for at sikre at vi har velfungerende og veldokumenterede
produkter af høj kvalitet. Du er engageret i test og forbedring af eksisterende produkter og i udvikling af nye
løsninger. Virksomheden er ung, og du vil få stor indflydelse på udvikling og vækst af virksomheden.
I dagligdagen arbejder 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. Effektivitet og kvalitet er
vigtige nøgleord for os. Du er ambitiøs og kan lide at arbejde med maskiner og produkter.

Om dig
Du er teknisk meget kompetent og 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 vigtigt det er, at vores
kunder får den højeste kvalitet til tiden. Desuden:
•
•
•
•

Har du en bred teknisk baggrund (maskiningeniør eller lign.) med flere års erfaring, gerne med både
produkter og produktionsmaskiner
Du er klar til at tage medejerskab af innovative ”grønne” produkter og produktionen af disse
Skal du have iværksætterånd for virksomheden er ny og under forandring – og får mulighed for at
være med til at bringe en helt ny filtreringsteknologi på markedet
Har du forstand på plast, ultralydssvejsning, plc-styring og membranfiltre er det en fordel

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

For yderligere oplysninger om jobbet, er du velkommen til at kontakte Henrik Hjelmsmark på mobil 53823500
eller 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

