A/S S.A. Christensen & Co (SAC) udvikler, producerer, installerer og servicerer innovative
full-line malkeløsninger til den moderne mælkeproducent. SAC er grundlagt på en
innovativ tilgang i tæt samarbejde med ledende forskere, landmænd, konsulenter og
dyrlæger over hele verden. SAC har hovedkontor i Kolding, Danmark. Til sammen
beskæftiger koncernen mere end 150 medarbejdere i Danmark, Holland og på
salgskontorer i blandt andet Norge, Rusland og Frankrig. Læs mere her.

Udviklingsingeniør
Udvikling og projektledelse i innovativt og internationalt miljø

Har du passion for at udvikle kvalitetsprodukter, og vil du have ansvaret for egne projekter? A/S S.A.
Christensen søger en ny kollega til udviklingsafdeling, der er fyldt med med dygtige
medarbejdere med stort produktkendskab i en virksomhed med fokus på din faglige udvikling.
Med reference til den tekniske direktør får du dit eget ansvarsområde med fokus på udvikling af fremtidens
malkeanlæg, fra idé til installation. Dette vil ske i samarbejde med kolleger, interne og eksterne partnere
og kunder og leverandører i ind- og udland. Du bliver en del af et selvstændigt og erfarent team på 9
kollegaer med et højt fagligt niveau og en mission om altid at finde den bedste løsning for koen, mælken og
malkeren.

Om Jobbet
Som ansvarlig for malkeanlæg og styring af disse samt tilhørende delsystemer er din hovedopgave at sikre
overholdelse af planer og mål, og du vil bruge størstedelen af tiden på udvikling af nye produkter
og optimering og supportering af eksisterende produkter.
Du vil indgå i et tæt samarbejde med udviklingsafdelingen i SAC’s hollandske datterselskab, foruden dine
kolleger på det danske hovedkontor i Kolding, hvor dine opgaver bliver:
•
•
•
•
•
•

At anvende din kreativitet og erfaring til at finde nye løsninger og koncepter
Design og konstruktion i 3D CAD
On-site tests
Introduktion til produktion
Løbende kvalitetsforbedringer
Løbende omkostningsoptimeringer

Som projektleder er din opgave at lede udviklingen af producerbare og pålidelige produkter i samarbejde
med kunder og leverandører. Du er ansvarlig for at sikre overholdelse af gældende myndighedskrav,
og sikre at teknisk dokumentation er opdateret og leveres til tiden.
Derudover holder du dig opdateret på udviklingen i branchen via kurser, udstillinger og messer, og du spiller
sammen med koncernens andre afdelinger for at lave fremtidssikre kvalitetsløsninger til mælkeproducenter.
Du kan forvente 10-20 dages rejseaktivitet om året i forbindelse med kundebesøg, messer og lignende.

Kvalifikationer
Det er et krav, at du har en baggrund som el-, maskin- eller mekatronikingeniør. Du har erfaring med
eltekniske systemer, projektledelse og 3D CAD-konstruktion, og gerne fra et dynamisk og internationalt
miljø. Du er vant til at inddrage og samarbejde med både interne og eksterne interessenter. Det er en stor
fordel, hvis du har erfaring fra landbruget og interesse inden for agroindustrien.
Som person er du selvstændig, struktureret, og du formår både at skabe og udvikle, og du driver projekter og
når i mål med dem. Du er interesseret i at arbejde med kolleger og landmænd fra forskellige kulturer og du
trives i en hverdag fyldt med teknisk kompleksitet og tværfagligt samarbejde. Du taler og skriver flydende
dansk, og engelsk.

Din ansøgning:
Finder du dette job interessant, så send din ansøgning via vores website www.karsberg.net. Venligst
bemærk, at vi sender svar til den e-mail, du sender din ansøgning fra. Hvis du har spørgsmål så kontakt
venligst rekrutteringskonsulent Søren Schøler Nielsen på tlf.: + 45 26307323

Geografi: Kolding

