
PROCESINGENIØR  
FØDEVAREINDUSTRIEN

Har du en solid erfaring fra procesindustrien og lyst til et job i en vækstvirksomhed med fokus på innovative 
procesmaskiner, så er denne stilling måske noget for dig. Hos Source Technology i Kolding bliver du en del 
af et dynamisk team og får indflydelse på produkterne – fra idé og prototype til installation. Samtidig vil du 
være med til at sikre kundernes tilfredshed og derigennem virksomhedens fortsatte vækst.

Jobbet er meget selvstændigt og giver dig et betydeligt ansvar. Du indgår i et team af dygtige procesinge-
niører og har ansvaret for test, indkøring og problemløsning hos kunderne. Derudover er jobbet særdeles 
alsidigt, og de væsentligste arbejdsopgaver er:

• Indkøring af procesudstyr hos kunder
• Deltagelse i udvikling af nye produkter
• Gennemførelse af test af prototypemodeller
• Periodisk deltagelse i maskinmontage 
• Yde support til kunder

Du har en relevant teknisk uddannelse som maskinmester, procesteknolog eller tilsvarende – gerne med en 
håndværksmæssig grunduddannelse. Du har væsentlig erfaring med montage/indkøring af procesanlæg til 
fødevareindustrien og kendskab til pc-baserede styringer og styring af pneumatiske komponenter. Du har 
praktisk erfaring med internationale aktiviteter, og du behersker selvfølgelig engelsk på forhandlingsniveau i 
skrift og tale.

Din arbejdsfacon er systematisk og struktureret, og du trives med et højt arbejdstempo, mange igang-
værende aktiviteter samt krav om overholdelse af deadlines. Du er selvmotiverende og lader dig ikke gå på af 
pludseligt opståede problemstillinger, der kræver hurtig handling. Du forstår værdien af et tæt samspil med 
kunder og kolleger og er en dygtig formidler. Du er proaktiv, fleksibel og en god kollega. Derudover har du et 
godt overblik og en god procesforståelse.

Du trives med 60-90 dages rejseaktivitet om året – primært til Europa og Nordamerika. Rejsernes varighed er 
typisk på 3-8 dage.

Du tilbydes en spændende udviklingsopgave og en nøgleposition i virksomheden, hvor du skal være med-
virkende til at indfri en ambitiøs vækststrategi. Ansættelsesvilkår forhandles på et konkurrencedygtigt 
niveau.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakt CEO, Thomas Jørgensen på 7555 9095  
eller tj@sourcetechnology.dk.

Send din ansøgning på info@sourcetechnology.dk mrk.: Procesingeniør. Samtaler vil blive holdt løbende.

Source Technology udvikler, producerer og sælger komplekse procesmaskiner og inline analyseudstyr. Firmaet har eget domicil i 
Kolding med egen produktion og eget testcenter. Maskinerne er patenterede, højteknologiske produkter og har et meget stort globalt 
potentiale. Source Technology har 19 medarbejdere og har stor fokus på medarbejdertrivsel og kompetenceudvikling. Virksomheden 
ejes af Wenger Manufacturing Inc. USA, der er en global markedsleder af ekstruderings- og tørringsteknologi inden for produktion af 
dyrefoder og fødevarer.
Læs mere på www.sourcetechnology.dk.

TEST, IMPLEMENTERING OG INDKØRING AF PROCESMASKINER


