Projektingeniører/projektledere
til MMS Nordic, Silkeborg
MMS Nordic vokser og behøver flere projektingeniører/projektledere.
Vi søger derfor to kompetente og positive projektingeniører/projekt
ledere, der kan arbejde struktrureret, både selvstændigt og i teams.
Vi søger personer, som er åbne over for nye måder at tænke på, og som
har interesse for at lære og udvikle sig inden for den brede vifte af mem
branfiltreringsapplikationer og anlægstyper, som MMS Nordic tilbyder.

MMS tilbyder innovative membranfiltreringsløsninger til separering og koncentrering af alle størrelser molekyler, og vi
arbejder inden for mejeri, fødevare, drikkevare, biotek, farma, ekstrakt, kemisk
industri samt genvinding af vand.

Jobbeskrivelse

MMS har kontorer i hhv. Zürich og
Silkeborg, hvor en lang række eksperter
arbejder med alt fra dimensionering,
engineering, 2D/3D design, automation,
salg og indkøring af anlæg.
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Projektledelse med direkte kunde- og leverandørkontakt
Konfigurering af membranfiltreringsanlæg og procesdesign
Udarbejdelse af flowdiagrammer
Indkøb og ordrehåndtering
Design af anlæg i 3D CAD
Tilsyn og koordinering af anlægsbygning, installation hos kunden,
indkøring og aflevering af anlæg
Deltagelse i afdækning af kundens behov
Udarbejdelse af anlægsdokumentation
Salgssupport
Rejsedage: ca. 20 pr. år

Kvalifikationer
•
•
•
•
•
•

Maskin-, procesingeniør eller lignende med relevant teknisk bag
grund inden for design af procesudstyr til mejeri, fødevare, biotek
eller lignende industri
Erfaring med membranfiltrering vil være en fordel
Erfaring med flowkomponenter og instrumenter til hygiejniske
procesanlæg
Erfaring med hygiejnisk design af procesanlæg
Gode færdigheder inden for udarbejdelse af flowdiagrammer og
3D design af procesanlæg
Dansk og engelsk i skrift og tale, kendskab til tysk vil være en fordel

Vi tilbyder interessante og inspirerende stillinger i en dynamisk, innova
tiv og kundeorienteret virksomhed. De rette kandidater vil blive en del af
et dynamisk team med en åben og nysgerrig tilgang til nye anvendelses
områder for membranfiltrering.
Tiltrædelse: Hurtigst muligt.
Kontakt teknisk direktør Morten Lindstrøm, +45 2173 4400 for mere in
formation og send din ansøgning til info@mmsnordic.dk senest d. 30.
maj 2022.
Vi glæder os til at høre fra dig.

MMS AG med kontor i Zürich huser
desuden vores Process Development
Center, som tilbyder screening af membraner, applikationsudvikling samt anbefalinger om membranvalg og opskalering
af den optimale proces til en given
opgave.
MMS Nordic blev etableret i 2018 med
Niels Osterland som ejer og adm. direktør. Vi er nu veletablerede med kunder
inden for mejeri og andre industrier.
MMS Nordic bestræber sig på at være
let tilgængelige, dynamiske og innovative
i forhold til vores kunders ønsker og
behov. Vi ser arbejdsglæde, motivation
og engagement som væsentlige for
udsætninger for at nå høje faglige og
forretningsmæssige mål.

