
 
Teknik Bureauet ApS søger for Simatek i Sorø en 
 
Salgssupporter med teknisk forståelse og ansvar 
 
Teknik Bureauet søger en maskintekniker, maskinmester eller produktionsteknolog der har 
interesse i konstruktion af tekniske produkter og har en håndværksmæssig baggrund. 
 
Kort om Simatek  
 
Simatek er en førende producent af luftfiltreringsløsninger til industrien. Simatek´s 
højteknologiske produkter og anlæg optimerer pladsforbruget, ydelsen og 
vedligeholdelsestiden i industrianlæg over hele verden. Alt sammen med lave 
totalomkostninger.  
 
Simatek´s specialeområder:  
 Støvopsamling og -udsugning: Et stort sortiment af posefiltre, der er designet til brug i 

atmosfærer med eksplosionsfarligt støv, og som opfylder internationale standarder og 
certificeringer.  

 
 Procesluft: Et sortiment af sanitære og ikke-sanitære posefiltre til 

forarbejdningsindustrien – blandt andet procesfiltre med CIP (Cleaning In Place) og 
supersanitære posefiltre, der opfylder 3-A-standarderne og USDA's retningslinjer.  

 
En unik teknologi og specialviden danner grundlaget for alt arbejde hos Simatek. Simatek´s 
kerneteam af engagerede medarbejdere – samt deres globale netværk af 
samarbejdspartnere og repræsentanter – hjælper kunden med at finde den helt rigtige 
løsning til deres specifikke udfordring.  
 
Simatek kalder det en optimeret investering med effektiv levering. 
 
Simatek´s kommende nye kollega skal være med til at sikre, at Simatek også fremover 
skaber stor værdi til deres kunder igennem kundeorienterede løsninger. 
 
Dine arbejdsopgaver: 
 

 Du vil varetage kommunikation med interne og eksterne i salgsfasen, 
konstruktionsfasen samt under installation 

 Du vil bistå salgs- & konstruktionsafdelingen med teknisk viden samt rådgivning i 
forbindelse med salgsarbejde 

 Du vil efter oplæring, stå for at dimensionere anlæg (herunder luftmængder)  
 Du vil stå for rørberegning- og dimensionering på anlæg 
 Du vil udarbejde PID- og rørdiagrammer 
 Du vil stå for fejlfinding på anlæg hos kunden 
 Du vil stå for løbende opdatering og videreudvikling af salgsværktøjer 
 
 

Kvalifikationer 
 
Simatek ser gerne du forstår at bruge din tekniske indsigt og viden om konstruktion og 
dimensioner i dit daglige arbejde.  



 
 

 Du er uddannet maskinmester, maskintekniker, produktionsteknolog eller anden 
relevant uddannelse, med stærk teknisk forståelse opbygget fra tidligere 
arbejdsforhold 

 Du har en håndværksmæssig baggrund som smed, maskinarbejder, industritekniker, 
værktøjsmager eller andet relevant   

 Du kan læse, forstå og arbejde med omfattende tegne- og rørdiagrammer, herunder 
dimensionering og beregninger af rør. Du vil blive oplært i dette. 

 Du kan lede dine egne projekter 
 Du har erfaring med CAD og Excel  
 Du har gode kommunikationsevner og behersker dansk og engelsk i skrift og tale 
 
 
Personprofil: 
 
 Du motiveres af teknisk udvikling og kan se muligheder 
 Du er kvalitets-, kunde- og handlingsorienteret 
 Du arbejder struktureret, har overblik og kan håndtere flere bolde i luften 
 Du er løsningsorienteret og har fokus på leverancerne og kan overholde deadlines 
 Du er god til at planlægge dine opgaver 
 Du har humor og kan let socialisere dig med mange forskellige typer af mennesker 
 Du er praktisk anlagt.  
 

 
Tiltrædelse  
Snarest, der vil blive interviewet løbende. 
 
Ansøgning 
Lyder jobbet interessant for dig, skal du sende en skriftlig ansøgning hurtigst muligt til Bill 
René Hansen på bill@teknikbureauet.dk der også gerne besvarer spørgsmål på 2026 0225 
eller 4444 0225. Vi interviewer løbende til stillingen, så tøv ikke med at sende din ansøgning. 
 


