
 

Udviklingsarbejde i et innovativt og internationalt miljø 
Maskiningeniør til udvikling, konstruktion, test og dokumentation 

 
S. A. Christensen (SAC) sætter fokus på at kende vores markeder og vores kunder – og heraf hvad 
fremtidens mælkeproducent efterspørger. Dette afspejler sig blandt andet i vores udviklingsarbejde 
– og vi søger nu en kollega til udviklingsafdelingen på koncernens hovedkontor i Kolding. 
 
Mulighed for at skabe noget unikt 
Ønsker du at udvikle din faglighed inden for maskinkonstruktion og samtidig skabe relationer til 
ledende eksperter inden for landbrugssektoren – fra universiteter til landmanden – så er du måske 
vores nye kollega. Som del af vores udviklingsteam vil du få dit eget ansvarsområde med fokus på 
udvikling af fremtidens malkeanlæg, herunder vores malkestaldsløsninger.  
 
Som maskiningeniør hos SAC er du en del af hele udviklingsprocessen fra ide, dialog med kunder, 
konceptudvikling, konstruktion af nye produkter - til test ude ved landmanden, introduktion på det 
globale marked og produktion. Vi tilbyder en stilling med stor bredde og med mulighed for i tæt 
samarbejde med vores partnere at skabe fremtidens unikke løsninger. Du bliver en del af et erfarent 
og godt samarbejdende team, hvor vi arbejder selvstændigt – men er inddragende, og vi har altid 
den bedste løsning for koen, mælken og malkeren som fælles mål. 
 
Bredde, samarbejde & høj kvalitet 
Som vores nye kollega i udviklingsafdelingen vil du være projektansvarlig på udviklingen af nye 
løsninger, men også opdateringer af eksisterende produkter. Din rolle er at sikre, at der leves op til 
planer og mål. Du vil komme til at arbejde bredt og i tæt dialog med afdelingens øvrige 
medarbejdere – hvor du skal inddrage og f.eks. sikre at teknisk dokumentation leveres til tiden i 
forhold det samlede udviklingsprojekt. Du forventes ligeledes at indgå i samspil med øvrige 
afdelinger i koncernen – for at opnå det bedste resultat ud mod markedet.   
 
Din profil 
Vi forventer, du har en maskinteknisk uddannelse - og erfaring og dokumenterbare resultater fra 
3D CAD-konstruktion i jern og stål. Erfaring fra landbruget og malkning eller kendskab/interesse 
hertil vil være en fordel. Som del af vores dynamiske og internationale miljø, vil det være en styrke, 
hvis du drives af at skabe og samtidig nå i mål i en hverdag fyldt med teknisk kompleksitet, 
tværfagligt samarbejde og dialog med forskellige interne og eksterne interessenter. Du er søgende 
i forhold til et tæt samspil og samarbejde med kolleger og parter fra forskellige kulturer – og du er 
ikke bange for at gå forrest og vise vejen i forhold til fremtiden. Din bopæl er inden for køreafstand 
af kontoret i Kolding - og du forstår, taler og skriver dansk og engelsk. Der vil forekomme 
rejseaktivitet som del af jobbet. 
 
Har du lyst til at være med til at skabe fremtiden hos SAC, så send en kort og motiveret ansøgning 
sammen med dit CV til Teknisk Direktør Per Sandholdt på e-mail psa@sacmilking.com.  
 
 
A/S S.A. Christensen & Co (SAC) udvikler, producerer, installerer og servicerer innovative full-line malkeløsninger til den 
moderne mælkeproducent. Vi tænker de bedste løsninger og høj kvalitet for dyret, mælken og malkeren. Vores globale 
succes er grundlagt på en innovativ tilgang, hvor vi samarbejder med ledende forskere, landmænd, konsulenter og dyrlæger 
over hele verden. Vores mere end 80 års erfaring betyder, at vi leverer den malketeknologi, som skaber mest værdi til 
verdens mælkeproduktion. SAC har hovedkontor i Kolding. Tilsammen beskæftiger koncernen mere end 150 medarbejdere 
i Danmark, Holland og på salgskontorer i bl.a. Norge, Rusland og Frankrig. Læs mere på sacmilking.com. 


