
 

Process Technician til Source Technology 

 
Er du teknisk nysgerrig, iderig og løsningsorienteret, så er det dig vi mangler i teamet 
hos Source Technology 

 
Tør du tage ansvar for installation og ibrugtagning af det avancerede procesudstyr, som Source 

Technology i Kolding afsætter til krævende kunder verden over, så får du med garanti brug for din 
omfattende faglige indsigt, din strukturerede arbejdsfacon og dine evner til at skabe tætte relationer til 
kundernes nøglepersoner. 
 
Kort sagt vi søger en erfaren og fagligt stærk tekniker, der ved hvad det kræver at have ansvaret for 
installation og ibrugtagning af avanceret produktionsudstyr i fødevareindustrien. 
 

Dine arbejdsopgaver hos Source Technology og ved deres kunder vil være 
 
 Idriftsættelse af procesudstyr 
 Fejlfinding og optimering af procesudstyr 

 Uddannelse og træning af driftsperonale 
 Deltagelse i produktion og montage af procesmaskiner   

 Assistere ved tekniske forespøgsler og kundehenvendelser 
 Deltage i udvikling/fortsat optimering af produktprogrammet 
 

Personprofil 
 
Du har en relevant faglig uddannelse suppleret med en overbygning som f.eks. automatiktekniker, måske 

nyuddannet maskinmester eller lignende. Sandsynligvis har du også erfaring fra en lignende stilling som 
tekniker hos en anden maskinproducent. 
 
Du er fagligt stærk inden for el, pneumatik og teknik i øvrigt, og hvis du har kendskab til 
fødevarebranchen, vil det være er en fordel, men ikke et krav. Desuden er du rejselysten, behersker 
Officepakken og kan kommunikere på dansk og engelsk i skrift og tale. 

 
Som person er du selvstændig, vedholdende, nysgerrig og udadvendt. Samtidig arbejder du analytisk og 
struktureret med tålmodighed og godt humør. 

 
Og du har lyst, vilje og familiemæssig opbakning til 30-40 rejsedage pr. år. 
 
Virksomheden tilbyder 

 
En spændende stilling i en moderne og vækstende virksomhed med gode udviklingsmuligheder såvel 
fagligt som personligt. 
Din løn vil afspejle dine kvalifikationer og erfaring, og personalegoderne omfatter pension og 
sundhedsforsikring og mulighed for IT-pakke. 
 
Yderligere oplysninger/ansøgning 

 
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Bjarne Dahl, Skelmose, på tlf. 21 44 50 
07. Ansøgning med relevante bilag kan sendes til Bjarne Dahl her. 
 
Ansøgninger vil blive behandlet løbende. 
  

Tiltrædelse: hurtigst muligt. 
 
Om virksomheden 
 
Source Technology er globalt førende inden for procesteknologi til forarbejdning af blandt andet fødevarer 

og petfood. Virksomheden er beliggende i Kolding. 

https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?aem=ggosmakiammqakegqkaiekaogmmqagom

