
MMS tilbyder innovative mem
bran  filtreringsløsninger til sepa re  
ring og koncentrering af alle størrel
ser molekyler, og vi arbejder inden 
for mejeri,  fødevarer, drikkevarer, 
biotek,  farma, ekstrakter, kemisk 
 industri samt genvinding af vand. 

MMS har kontorer i hhv. Zürich og i 
 Silkeborg, hvor en lang række eksper
ter arbejder med alt fra dimensione
ring, engineering, 2D/3D design, auto
mation, salg og indkøring af anlæg.  

Kontoret i Zürich huser des
uden vores Process  Development 
 Center, som tilbyder screening af 
membraner applika tions udvikling 
samt anbefalinger om membran
valg og opskalering af den opti
male proces til en given  opgave.  

MMS Nordic blev etableret i 
2018 med Niels Osterland som 
ejer og adm. direktør. Vi er nu 
 vel etablerede med kunder inden 
for både mejeri og andre industrier.  

MMS Nordic bestræber sig på at være 
let tilgængelige, dynamiske og innova
tive i forhold til vores kunders ønsker 
og behov. Vi ser arbejdsglæde, moti
vation og engagement som væsentlige 
forudsætninger for at nå høje faglige 
og forretningsmæssige mål.

MMS Nordic 
Randersvej 2A, 1. 
8600 Silkeborg 
+45 7090 9030 
info@mmsnordic.dk 

www.mmsx.com

Salgschef

Til salg af membranfiltreringsløsninger til nuværende og nye kunder i de nor-
diske lande og andre udvalgte markeder søger vi en salgschef med erfaring fra 
lignende job. 

Vi forestiller os en person med en baggrund som mejeri-, fødevare-, kemi- eller 
procesingeniør med lyst til selvstændigt og opsøgende salg. 

Med titel af salgschef og reference til adm. direktør får du ansvaret for salg af 
anlæg/projekter til udvalgte kunder og markeder. Ligeledes vil du få ansvaret 
for udarbejdelse af strategi og implementering af after sales aktiviteter, primært 
salg af membraner.  

Med base i Silkeborg kan du påregne op til 50 rejsedage med overnatning om 
året.

Vi tilbyder et interessant og inspirerende job i en dynamisk, innovativ og kunde-
orienteret virksomhed, hvor du vil opleve en åben og nysgerrig tilgang til nye 
anvendelses områder for membranfiltrering. Du vil blive del af et godt team, som 
værdsætter højt til loftet, humor og samarbejde. 

Som en del af MMS Nordic vil du komme til at arbejde i et internationalt miljø, 
og vi forventer derfor, at du behersker engelsk i skrift og tale og har en god 
forståelse for andre kulturer.

Kontakt Niels Osterland på 4020 8114 for mere information og send din 
ansøgning til info@mmsnordic.dk senest d. 28. juni 2021. 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Vi oplever stor travlhed og interesse for vores koncepter og 
løsninger,ogvisøgerderforennymedarbejdertilstyrkelseaf
MMS Nordic i Silkeborg.


