Teknisk projektleder
til biotekvirksomhed i massiv vækst
VIRKSOMHEDEN
Glycom A/S er en meget dynamisk og innovativ virksomhed, der som en af de eneste i verden kan
producere de særlige sukkerarter Humane Mælke Oligosakkarider (HMO’er), der blandt andet
anvendes inden for modermælkserstatning i stor skala.
Virksomheden er beliggende i Hørsholm og pr. januar 2016 er Glycom blevet udvidet med
produktionskapacitet i Esbjerg med selskabet Glycom Manufacturing A/S. Der er investeret et
trecifret millionbeløb i faciliteten i Esbjerg for at give fabrikken kapacitet til at producere HMO’er. Et
produkt der vil få en afgørende rolle i fremtidens fødevareproduktion. Produktionen er netop
igangsat i efteråret 2017. Læs mere om virksomheden på www.glycom.com.
STILLINGEN
Til at tage del i dette nye, spændende og unikke væksteventyr søges der nu en teknisk
projektleder der får en central rolle i forhold til såvel igangværende som kommende investeringsprojekter. Arbejdssted er Esbjerg.
Med reference til den tekniske chef vil du i tæt samarbejde med et stærkt og dedikeret projektteam
som projektleder bidrage til afslutningen af den igangværende byggefase – opførelsen af en fabrik
i verdensklasse.
Du bliver en nøgleperson for efterfølgende ændringer, udvidelser og opgraderinger af fabrikken.
Herudover forventer vi, at du kan bidrage med at løse diverse tekniske opgaver. Projektlederen vil
derudover få ansvar indenfor et eller flere områder inden for ATEX, CE-mærkning og
dokumentation.
Som projektleder hos Glycom Manufacturing A/S får du en stor berøringsflade med den øvrige del
af virksomheden samt med en række interne og eksterne samarbejdspartnere, og du vil derfor
blive den naturlige kontaktperson - i forhold til projekter.
Primære opgaver:
•
•

•
•

Gennemførelse af investeringsprojekter fra ide til aflevering til driften
Opgaver indenfor energi, energioptimering, flaskehalsproblemer, sikkerhed,
investeringsgrundlag (cost/benefit-analyse), beregning og projektering, udbud- og
kravsspecifikation samt dokumentation
Sikre at projekterne implementeres og dokumenteres i alle projektetsfaser
Ansvar for et eller flere områder indenfor ATEX, CE-mærkning, dokumentation

KANDIDATEN
Den rette kandidat har en relevant ingeniøruddannelse – eksempelvis som maskin- eller
energiingeniør. Vigtigt er dog, at kandidaten har erfaring med procesanlæg fra en lignende stilling
– eksempelvis inden for bioteknologi, mejeri, bryggeri, fødevare eller lignende.
Du har erfaring med projektledelse, og det er en fordel, hvis denne erfaring stammer fra større
investeringsprojekter – gerne med erfaring fra installations- og kommisioneringsfasen. Det vil
være en fordel men ikke et krav, at du har kendskab til ATEX og CE-mærkning.
Kandidaten har ideelt set 10 års erfaring med procesteknisk udstyr og installationer – og gerne fra
fødevareindustrien. Det vil endvidere være en fordel hvis du har kendskab til eller ligefrem erfaring
med proces, væsker, tryk, pumper, beholder, temperatur, varme/køl, el, instrumentering,
automatik, bygning og utilities.
Du arbejder selvstændigt og engageret, og du kan lide at arbejde hands-on og være den, der går
forrest. Du lægger vægt på kvalitet og godt samarbejde, og du kan kommunikere på tværs af
organisationen. Det forventes, at du behersker dansk og engelsk i skrift og tale.
Vi tilbyder en stilling i en dynamisk og rummelig virksomhed med gode udviklingsmuligheder fagligt såvel som personligt. Glycom A/S er en virksomhed med et unikt produkt og med stærke
værdier, der lægger vægt på, at du optræder troværdigt, ansvarligt og er med til at skabe værdi i
virksomheden.
ANSØGNING
Spørgsmål, ansøgning og CV skal sendes som Word eller PDF-fil mærket "GLY" i emnetekst
til job@bechmail.dk. Dokumenter foretrækkes samlet i en fil og medsend ikke andre dokumenter.
Kontakt evt. ekstern konsulent Claus Bech Nielsen på mob. 3131 6776. Der vil løbende blive
indkaldt til samtaler og kandidater bør derfor ansøge snarest.

www.bechhunting.dk

