
TEST CENTER SUPERVISOR

Har du erfaring fra f.eks. kødindustrien, eller alternativt anden faglig baggrund med hænderne rigtigt skruet på. 
Hvis du samtidigt har lyst til et job i en vækstvirksomhed med fokus på innovative procesmaskiner, så er denne 
stilling helt sikkert noget for dig. 

Hos Source Technology i Kolding bliver du del af et dynamisk team og får indflydelse på produkterne – fra idé og 
prototype til afprøvning. 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 procesingeniører 
og applikationsansvarlige og har ansvaret for Source Technology´ testcenter med fokus på udvikling af proces-
maskiner og fødevareprodukter. Testcenteret fungerer som omdrejningspunkt for kundedemonstrationer samt 
intern og ekstern produktudvikling. Jobbet er særdeles alsidigt, og de væsentligste arbejdsopgaver er:

• Daglig ansvarlig for den operationelle drift af test center
• Indkøb af diverse råvarer for brug til test
• Test af nye fødevareprodukter som produceres på diverse procesmaskiner
• Praktisk gennemførelse af demonstrationstest for kunder 
• Deltagelse i udvikling af nye fødevareprodukter
• Pakning og forsendelse af kundeprøver
• Modtagelse og håndtering af indkomne varer 

Du har optimalt en uddannelse som slagter eller ligende, hvor du har erfaring med fremstilling af kødprodukter 
fremstillet vha. diverse procesmaskiner. Derudover er du vant til håndtering af råvarer samt forståelse af recepter/
opskrifter. Alternativt har du en håndværksværkmæssig baggrund med hænderne rigtigt skruet på og har let ved 
at tilegne dig nye kompetencer. 

IT kendskab og generelt brug af Office pakken er naturligt for dig.  Du behersker selvfølgelig engelsk på bruger-
niveau i skrift og tale.

Din arbejdsfacon er systematisk og struktureret, og du trives med et højt arbejdstempo, mange igangværende 
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 tilbydes et spændende job med mange og varierende udfordringer, stor selvstændighed og plads til initiativ i en 
virksomhed i kraftig vækst. Ansættelsesvilkår forhandles individuelt på et attraktivt niveau.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakt Application Manager, Ulrik Madsen på 
7555 9095 eller um@sourcetechnology.dk.

Send din ansøgning på info@sourcetechnology.dk mrk.: Test Center Supervisor. 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.

OPERATIONEL LEDELSE AF TESTCENTER FOR UDVIKLING AF NYE 
PRODUKTER


