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Intern teknisk supporter 

Er du selvstændig, ansvarsbevidst og serviceminded? Så kunne det være dig, vi mangler på vores 
salgskontor i Søndersø. Her bliver du en del af husets spændende udvikling og vores interne tekniker, 
der hjælper vores kunder samt interne og eksterne sælgere i Danmark med tekniske spørgsmål og 
opgaver. 

• Teknisk kompetenceperson for Ultrafilter  

• Teknisk support for sælger  

• Projektstyring i forbindelse med interne opgaver   

• Kundebesøg 

• Messedeltagelse 

• Flere opgaver aftales ved ansættelse  

Filtreringsbranchen  

Som Teknisk supporter får du et indgående kendskab til vores produkter og du kommer helt ind i hjertet 
af filtreringsbranchen. I Ultrafilter ønsker vi at sprænge rammerne for hvordan man normalt sælger 
disse produkter og vores produktprogram er i konstant udvikling.  

Vi er 10 medarbejdere som til dagligt arbejder med filtreringsopgaver. Vi sælger disse produkter 
primært i Danmark og Skandinavien, men eksporterer også til ca. 40 andre lande.  

Vi er eksperter i at løse filtreringsopgaver til mange brancher herunder Pharma, fødevareindustrien, 
generel industri men også specialopgaver til Biogas osv. 

Se mere på vores hjemmeside: www.ultra-filter.com 

Din baggrund  

Du har en teknisk baggrund som teknisk assistent, maskintekniker, maskinmester eller lignende og som 
person arbejder du hårdt for at lære vores produkter at kende. Du er samtidig drevet af at bruge din 
tekniske indsigt til at levere en professionel service og en kvalificeret rådgivning. Du lægger vægt på at 
have et godt og tæt samarbejde med dine kollegaer og sparre om faglige udfordringer. Endelig trives du 
i en til tider hektisk hverdag – også når deadlines er lige om hjørnet.  

Du må gerne sende din ansøgning på mail til Per Johnsen på Mail: per.johnsen@ultra-filter.com vi 
forventer at ansætte en ny medarbejder så hurtigt som muligt, men venter også gerne på den rette, 
opstart efter aftale.    

Ansøgnings deadline: 25/01-2023  

 

Ultrafilter Skandinavien ApS 

Per Johnsen 
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